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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΑΜΙΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ…!!! 

 

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, κατόπιν αιτήματος σύσσωμης της 
αντιπολίτευσης, συγκλήθηκε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Λαμιέων με μοναδικό θέμα συζήτησης: «Η τραγική διήμερη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της Λαμίας, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται στη διαχείριση των 
απορριμμάτων, αιτίες και προοπτικές». 

Με προειλημμένη όμως απόφαση, όπως αποδείχθηκε, να μην γίνει συζήτηση 
του θέματος, η Δημοτική Αρχή του Νίκου Σταυρογιάννη παρουσιάστηκε στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και εντελώς παράτυπα και αυταρχικά ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζάχος Χαλβαντζής έθεσε σε ψηφοφορία το αν 
θα συζητηθεί το θέμα ή όχι. 

Εν μέσω προπηλακισμών, τραμπουκισμών και φραστικών επιθέσεων των 
Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, ακόμη και του ίδιου του Δημάρχου, 
εναντίον συμβούλων της αντιπολίτευσης, απολυμένων εργαζόμενων και εναντίον 
των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και του τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων που 
παραβρέθηκαν στην αίθουσα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζάχος 
Χαλβαντζής, ευθυγραμμισμένος με την γραμμή του Δημάρχου, έκλεισε την 
συνεδρίαση ψηφίζοντας αρνητικά όλοι οι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, χωρίς 
τελικά να υπάρξει συζήτηση. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή του Νίκου Σταυρογιάννη 
καταλύει κάθε έννοια δημοκρατίας και επιλέγει τον αυταρχισμό και την 
τρομοκρατία προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς της. Ίδιες τακτικές είχε 
εφαρμόσει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις για να απολύσει σαράντα επτά (47) 
εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας και για να ιδιωτικοποιήσει την υπηρεσία, 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα συγκεκριμένου εργολάβου. 

Αποτέλεσμα αυτών των επιλογών αλλά και αποκλειστική ευθύνη της 
Δημοτικής Αρχής Λαμιέων είναι η πόλη και τα Δημοτικά Διαμερίσματα να βρωμάνε 
από τους συσσωρευμένους όγκους απορριμμάτων. 

Η αναλγησία της Δημοτικής Αρχής του Νίκου Σταυρογιάννη απέναντι στις 
σαράντα επτά (47) οικογένειες που πέταξε αυθαίρετα και βίαια στο δρόμο δεν έχει 
όρια. Υπερβαίνουν τους Νόμους και τις διαδικασίες, ποινικοποιούν τους αγώνες 
ακόμα και την παρουσία των απολυμένων εργαζόμενων στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους. 



Ο Δήμαρχος Λαμίας Νίκος Σταυρογιάννης και η παράταξή του βάζουν πάνω 
από τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών της Λαμίας, που θα κληθούν να 
πληρώσουν εν τέλει το μάρμαρο, τα συμφέροντα του εργολάβου που θέλουν να του 
εκχωρήσουν την υπηρεσία της καθαριότητας. 

Δεν είναι τυχαίο που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας και ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακύρωσαν την απόφαση για «απευθείας 
ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης» της καθαριότητας που πήρε η 
Δημοτική Αρχή. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει των αγώνα των εργαζομένων και του Συλλόγου 
Εργαζομένων Δήμου Λαμιέων για την επαναπρόσληψη των απολυμένων 
συμβασιούχων και την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της 
υπηρεσίας καθαριότητας. Οι απειλές και οι ακρότητες της Δημοτικής Αρχής δεν μας 
τρομοκρατούν και δεν μας εκφοβίζουν. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που εκτός των άλλων έχει 
προχωρήσει και σε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας κατά και της νέας απόφασης για εκχώρηση της καθαριότητας σε 
εργολάβο για ένα (1) χρόνο αντί του υπέρογκου ποσού του 1.500.000 ευρώ, 
διαμηνύει στον Δήμαρχο Λαμιέων Νίκο Σταυρογιάννη ότι, θα μας βρίσκει συνέχεια 
μπροστά του…!!! 

 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Νίκος Τράκας                                                   Βασίλης Πετρόπουλος 
 

 
 
 
 
 

 
 


