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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι Νόμοι στην πόλη της Λαμίας… δεν εφαρμόζονται σε όλους κύριε Τόσκα…;;; 

 
Λίγους μήνες μετά την απόλυση σαράντα επτά (47) συμβασιούχων-

παρατασιούχων του Δήμου Λαμίας, με προσωπική ευθύνη του Δημάρχου κ. Νίκου 
Σταυρογιάννη που με εμμονή μεθοδεύει την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου, τα αποτελέσματα για την υπηρεσία αλλά και τους Δημότες 
είναι το λιγότερο… απογοητευτικά. 

Αποτελεί εύλογο ερώτημα για το σύνολο των δημοτών της Λαμίας η εμμονή 
του Δημάρχου να εκχωρήσει σε εργολάβο την αποκομιδή των απορριμμάτων με 
σωρεία παράνομων ενεργειών ζημιώνοντας οικονομικά αλλά και λειτουργικά τον Δήμο, 
αφού πλέον ο Δήμος της Λαμίας συγκαταλέγεται στις πιο «βρώμικες» πόλεις της χώρας.  

Την στιγμή που ο Δήμος είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει την υπηρεσία 
χωρίς προβλήματα με τους σαράντα επτά (47) συμβασιούχους-εργαζόμενους που 
είχαν προσληφθεί με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, μέσω Α.Σ.Ε.Π., ο κ. 
Σταυρογιάννης τους απέλυσε σπρώχνοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους στην 
ανεργία, στο περιθώριο και την εξαθλίωση, «βουλιάζοντας» την Λαμία και τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα στο σκουπίδι και υποβάλλοντας τους Δημότες σε καθημερινή δοκιμασία.  

Αποδεικνύεται δε, μέρα με τη μέρα, πως η νομιμότητα που δήθεν επικαλείται ο 
Δήμαρχος Λαμίας ισχύει μόνο όταν πρέπει να κατασταλεί η αντίδραση και η 
διαμαρτυρία των απολυμένων και όσων επιζητούν την διαφάνεια, με υπηρεσίες που  
έχουν Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα και που εξυπηρετούν τον Δημότη και όχι τα 
συμφέροντα του εργολάβου. 

Τελευταίο σκαλοπάτι στην κατρακύλα του «Δημάρχου της διαφάνειας» η 
σύλληψη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας ο οποίος παρανόμως οδηγούσε 
απορριμματοφόρο χωρίς δελτίο κίνησης, χωρίς να έχει περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. και 
ανασφάλιστο. Αδίκημα που συνεπάγεται σύλληψη και αυτόφωρη διαδικασία. 

Φυσικά όλα αυτά ισχύουν όπου οι Νόμοι είναι ίδιοι για όλους, γιατί στην πόλη 
της Λαμίας φαίνεται ότι η εφαρμογή των Νόμων σχετίζεται με το ποιος παρανομεί!!! 

Είναι αποδεκτό να συλλαμβάνεται κάποιος και να μεταφέρεται με περιπολικό 
στο Αστυνομικό Τμήμα όταν διεκδικεί να μην απολυθεί επειδή «διέκοψε το 
Δημοτικό Συμβούλιο», αλλά όταν Αντιδήμαρχος πιάνεται επ’ αυτοφώρω να οδηγεί 
παρανόμως Υπηρεσιακό Βαρέως Τύπου Όχημα, χωρίς Δελτίο Κίνησης, έγκριση 



Κ.Τ.Ε.Ο. και ασφάλεια, κατά παράβαση κάθε νόμιμης διαδικασίας, δεν 
συλλαμβάνεται αλλά του επιτρέπεται με δικό του όχημα να μεταβεί στο Αστυνομικό 
Τμήμα και να μην ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. Την γλύτωσε με τον 
καταλογισμό απλά ενός πρόστιμου των 100,00 ευρώ και την επομένη ημέρα επέστρεψε 
στα καθήκοντά του... στο απορριμματοφόρο!!! Συμπέρασμα, «όπου φτωχός και η μοίρα 
του». 

Την ίδια στιγμή, ο δήθεν νομιμοφανής Δήμαρχος Λαμίας προκειμένου να 
υλοποιήσει τους στόχους του, παρακάμπτοντας τις ακυρωτικές αποφάσεις του 
Ελεγκτή Νομιμότητας, κατέφυγε σε «άλλα κόλπα» λαμβάνοντας πλειοψηφικά μια 
νέα επεισοδιακή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (χρειάστηκαν δύο συνεδριάσεις), 
περνώντας την εργολαβία της αποκομιδής των απορριμμάτων μέσα από τον Φο.Δ.Σ.Α. 
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. στον οποίο ο ίδιο ο κ. Νίκος Σταυρογιάννης είναι Πρόεδρος. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλο το προηγούμενο  χρονικό διάστημα που ο 
Δήμαρχος Λαμίας επιχειρούσε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο τις κάθε 
λογής σε χρονική διάρκεια και είδος εργασιών συμβάσεις ανάθεσης της υπηρεσίας 
καθαριότητας σε εργολάβο, κύρια αιτιολογία του για να τις στηρίξει ήταν η έγγραφη 
αδυναμία του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας A.E. (αριθμ. πρωτ.: 2199/26-6-2017) να 
ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου για παροχή υποστήριξης της αποκομιδής 
απορριμμάτων. 

Μέσα σε λίγες ημέρες όμως και προφανώς κάτω από την πίεση του εργολάβου, 
που ακόμα δεν έχει πάρει την δουλειά που του έταξαν, ο Φο.Δ.Σ.Α. χωρίς δικό του 
προσωπικό και απορριμματοφόρα ανέλαβε την υποστήριξη της αποκομιδής 
απορριμμάτων του Δήμου Λαμίας με το κόστος της 6μηνης σύμβασης λίγο κάτω 
των 200.000 ευρώ (198.000 ευρώ) προκειμένου να αποφευχθεί ο προσυμβατικός 
έλεγχος. Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που θα αναθέσει ο Φο.Δ.Σ.Α. πλέον 
την εργολαβία, προχώρησε και σε απευθείας ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων για 
12 ημέρες, αντί του ποσού των 20.000 ευρώ.   

Είναι ξεκάθαρο ότι το πάρτι του Δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη με 
τους εργολάβους έχει μόλις αρχίσει με θύματα τους απολυμένους εργαζόμενους και 
τις οικογένειές τους, τους Δημότες που διαπιστώνουν πως το επίδικο ΔΕΝ είναι το 
συμφέρον της πόλης και τις υπηρεσίες του Δήμου που διαλύονται μεθοδικά από τις 
προσωπικές επιλογές του πρώτου πολίτη της Λαμίας. 

Ευθύνη όμως έχει και η κυβέρνηση, που παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για κατάργηση του άρθρο 61 του Νόμου 3979/2011, εξακολουθεί να το 
έχει σε εφαρμογή, παραδομένη μαζί με την πλειοψηφία των αιρετών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στις εντολές των δανειστών για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών 
καθαριότητας των Δήμων. Και είμαστε ακόμη στην αρχή… 
 

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


