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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Η 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Παράνομη έκρινε την Απόφαση του Δήμου Λαμιέων να εκχωρήσει σε 

εργολάβο την αποκομιδή των απορριμμάτων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και προέβη στην ακύρωση της διαδικασίας. 
Πρόκειται για μία απόφαση κόλαφο για τον Δήμαρχο Λαμιέων Νίκο 
Σταυρογιάννη, η οποία τον εκθέτει πολιτικά, τον καθιστά υπόλογο απέναντι στους 
δημότες της πόλης του, και ταυτόχρονα συνιστά δικαίωση για τους 47 
συμβασιούχους-παρατασιούχους τους οποίους ο κ. Σταυρογιάννης «πέταξε» στο 
δρόμο για να φέρει σε πέρας το σχέδιο εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων. 

Αλήθεια, ο κ. Σταυρογιάννης θα κατηγορήσει τώρα την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για «γκεμπελίστικης λογικής» 
απόφαση και θα τολμήσει να θέσει ζήτημα «δημοκρατίας», όπως είχε 
κατηγορήσει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που από την πρώτη στιγμή αντέδρασε στις 
παρανομίες του, όταν αποκαλύφθηκε πώς με περίεργες μεθοδεύσεις και μη νόμιμο 
τρόπο θέλησε να παραχωρήσει την καθαριότητα του Δήμου Λαμιέων σε ιδιωτικά 
συμφέροντα; 

Πώς θα δικαιολογήσει την απόλυση των σαράντα επτά (47) εργαζομένων, 
όταν στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας γίνεται αναφορά για έλλειψη προγραμματισμού 
και βούλησης να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο Δήμο Λαμιέων «σύμφωνα με 
τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής»; Μήπως θα αναλάβουν δράση 
και πάλι οι Αντιδήμαρχοι του κ. Σταυρογιάννη; 

Στην Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 (αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο) 
τονίζεται ότι, «η αριθμ.: 459/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, 
τυγχάνει μη νόμιμη. Κατά συνέπεια, και η παρεπόμενη αυτής υπ’ αριθμ.: 476/2017 
όμοια Απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για 
την εν λόγω υπηρεσία, πάσχει νομιμότητας». Κρίνει τις δύο αποφάσεις του Δήμου 
Λαμιέων «μη νόμιμες, καθόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι 
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016». 



Και καταλήγει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: «Ακυρώνουμε 
την υπ’ αριθμ.: 476/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, 
σχετικά με κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και την 
προηγούμενη αυτής υπ’ αριθμ.: 459/2017 όμοια Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την συλλογή 
και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσης». 

Η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας δικαιώνει τους εργαζόμενους που αντιτάχθηκαν στην 
προσπάθεια ανάθεσης της καθαριότητας στα ιδιωτικά εργολαβικά-
επιχειρηματικά συμφέροντα και κατηγόρησαν ευθέως την Δημοτική Αρχή και 
τον Δήμαρχο Λαμιέων για παράνομες και περίεργες μεθοδεύσεις. Δικαιώνει 
επίσης τους σαράντα επτά (47) συμβασιούχους-παρατασιούχους που είχαν την 
ατυχία να βρεθούν... εμπόδιο στα σχέδια του κ. Σταυρογιάννη να υλοποιήσει την 
νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας και την 
ανάθεση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους ιδιώτες. 

Συνιστά επίσης δικαίωση για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία από την πρώτη 
στιγμή στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων του Δήμου Λαμιέων, ως όφειλε, 
και δεν υπέκυψε στις απειλές και στην τρομοκρατία που άσκησε στα Μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου ο κ. Σταυρογιάννης και η 
«παρέα» του. Η Ομοσπονδία είχε καταγγείλει εξαρχής τον Δήμαρχο Λαμιέων για 
προσπάθεια εκχώρησης της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου στα ιδιωτικά 
συμφέροντα με σωρεία παράνομων ενεργειών, ζημιώνοντας οικονομικά αλλά και 
λειτουργικά τον Δήμο και τους Δημότες. Επέλεξε μια διαδικασία που θέτει σε 
κίνδυνο και την Δημόσια υγεία, αφού η Λαμία συγκαταλέγεται σε μία από τις πλέον 
«βρώμικες» πόλεις της Ελλάδας. 

Η δήθεν νομιμότητα που τόλμησε να επικαλεστεί ο Δήμαρχος Λαμιέων 
αφορούσε, όπως αποδεικνύεται μόνο στην καταστολή της αντίδρασης και της 
διαμαρτυρίας των απολυμένων εργαζόμενων και όσων επιζητούν την διαφάνεια. 
Δυστυχώς για εκείνον, μετά την σύλληψη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, που 
οδηγούσε απορριμματοφόρο χωρίς δελτίο κίνησης, χωρίς να έχει περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. 
και ανασφάλιστο, ήρθε και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας για να καταδείξει πώς αντιλαμβάνεται ο Νίκος 
Σταυρογιάννης τη... νομιμότητα. 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


