
 

 

Αθήνα, 25 Ιανοςαπίος 2021 

ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ 

Ππορ ηον Τποςπγό ανάπηςξηρ & επενδύζεων 

Θέμα: Σο  ‘εςαίζθηηο’ Δξωηεπικό Τδποδοηικό ςζηήμαηα ηηρ ΔΤΓΑΠ 100% 

ζηα σέπια ιδιώηη μέζω ΓΙΣ 

Τνλ Ινύλην ηνπ 2020 ην Γ΄ Τκήκα ηνπ ΣηΔ, επηθαινύκελν ηελ απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ ηνπ 2014 (1906/2014 Οινκ. αιιά θαη άιιεο) πνπ είρε θξίλεη 

αληηζπληαγκαηηθή ηελ κεηαηξνπή ηεο ΔΥΓΑΠ ζε ηδηωηηθή επηρείξεζε, έθξηλε κε δύν 

απνθάζεηο ηνπ, όηη ε πώιεζε ηνπ 50,003% ηεο ΔΥΓΑΠ θαη ηεο ΔΥΑΘ είλαη αληίζεηε 

ζηα άξζξα 5 παξ. 5 θαη 21 παξ. 3 ηνπ Σπληάγκαηνο, όπωο βάζηκα πξνβάινπλ νη 

θάηνηθνη ηωλ Αζελώλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, όπωο θαη ην Σωκαηείν ηωλ εξγαδνκέλωλ 

ζηελ ΔΥΑΘ, πνπ έρνπλ πξνζθύγεη ζην ΣηΔ.  

Σε πιήξε αληίζεζε κε ην πλεύκα ηωλ απνθάζεωλ ηνπ ΣηΔ βξίζθεηαη ε απόθαζε ηνπ 

Πξωζππνπξγνύ, θ. Μεηζνηάθε, λα πξνθεξύμεη ηξεηο δηαγωληζκνύο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ λνκηθνύ, ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θαη ηερληθνύ ζπκβνύινπ κε ζθνπό ηε 

δηελέξγεηα δηεζλνύο δηαγωληζκνύ γηα ηε  δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ΔΥΣ (Δμωηεξηθό Υδξνδνηηθό Σύζηεκα) ηεο Αζήλαο κέζω ΣΓΙΤ (Σύκπξαμε Γεκόζηνπ 

– Ιδηωηηθνύ Τνκέα). Τν Δμωηεξηθό Υδξνδνηηθό Σύζηεκα ηεο Αζήλαο πεξηιακβάλεη ηα 

θξάγκαηα θαη ηνπο ηακηεπηήξεο Δπήλνπ, Μόξλνπ, Μαξαζώλα, ιίκλε Υιίθε, 

γεωηξήζεηο Πάξλεζαο θαη Βνηωηηθνύ θάκπνπ, πδξαγωγεία κεηαθνξάο 400ρκ. θαη 

αληιηνζηάζηα.  Η παξαρώξεζε θξίζηκωλ ππνδνκώλ ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη 

ζε πιήξε εμέιημε. 

Ο δηεπζύλωλ ζύκβνπινο ηεο ΔΥΓΑΠ ηόληζε ζρεηηθά όηη «εμείς ως ΕΥΔΑΠ  θα 

πάροσμε μέρος ζηον διαγωνιζμό για ηα ΣΔΙΤ,  μιας και διαθέηοσμε έμπειρα ζηελέτη 

και ηην απαιηούμενη εμπειρία και ηετνογνωζία». 

Δπωηάηαι ο Τποςπγόρ: 

1. Πώο ηεθκεξηώλεηαη ε κείωζε ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπληήξεζεο κέζω ηεο ηδηωηηθνπνίεζεο, ιόγνο πνπ επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε;  

2. Πνηα ζα είλαη ε επίπηωζε ζηελ ηηκή θαη πνηα ζηελ πνηόηεηα ηνπ παξερόκελνπ 

λεξνύ ζηνπο θαηαλαιωηέο θαη πώο πξνζηαηεύεηαη ην λεξό ωο δεκόζην αγαζό;  

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

Κπίηων Απζένηρ 
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