
 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

Δσνάμεις  Π.Α.ΜΕ.  δ. Θεζ/νίκης 

 
ΔΕΚΘΞ ΣΟΞΣ 

Η διοίκηζη Μποσηάρη ζσνετίζει ηον τορό ηων εκαηομμσρίων  
για ηις ιδιωηικές εηαιρίες ζηην σπηρεζία καθαριόηηηας 

 
Ρηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηελ Οέκπηε 28 Θνύιε, κε ην ζέκα 12, 

ε δηνίθεζε Λπνπηάξε μεθηλά ηε δηαδηθαζία γηα λα δώζεη εθ λένπ ηελ επηζθεπή θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ δήκνπ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο. Θπκίδνπκε όηη αλάινγεο 
αλαζέζεηο έγηλαλ ην 2012 ύςνπο άλσ ησλ 2.000.000 €, ην 2013 1.300.000 €, ην 

2014 άλσ ησλ 4.000.000 € γηα 2 ρξόληα. Ελδηάκεζα, δόζεθαλ αξθεηέο ρηιηάδεο επξώ 
θαη γηα άιιεο αλαζέζεηο γηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα. ν 2015, ν δήκνο Θεζ/λίθεο 

πξνκεζεύηεθε 80 νρήκαηα, ηα 50 απνξξηκκαηνθόξα. Επηζεκαίλνπκε θάπνηα 
γεγνλόηα θαη ζέηνπκε θάπνηα εξσηήκαηα: 

 Ρην κεραλνπξγείν ηνπ δήκνπ απηή ηελ πεξίνδν εξγάδνληαη 70 εξγαηνηερλίηεο όισλ 
ησλ εηδηθνηήησλ. Η δηνίθεζε Λπνπηάξε όια απηά ηα ρξόληα ζπλερίδεη ζπλεηδεηά ηελ 

πνιηηηθή απαμίσζεο ηνπ κεραλνπξγείνπ θαη ησλ άιισλ ππεξεζηώλ. Γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα ε απνζήθε ηνπ κεραλνπξγείνπ δελ έρεη αληαιιαθηηθά, δελ 
ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, νη ξάκπεο δελ ιεηηνπξγνύλ ή 

είλαη επηθίλδπλεο θ.α. ν ίδην, βέβαηα, ζπκβαίλεη θαη ζηηο ππόινηπεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο. Ξη εξγαδόκελνη ηνπ κεραλνπξγείνπ, όιν απηό ην δηάζηεκα, δεηνύλ ηα 

απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, λα ηνπο γίλνπλ εθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα γηα ηα λέα νρήκαηα, κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θ.α. Ξη θαηαγγειίεο  

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην ηη γίλεηαη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα κε ηελ είζνδν ησλ 
ηδησηηθώλ εηαηξηώλ έρνπλ ζπδεηεζεί ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζε ΛΛΕ. Ρε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, νη εξγαδόκελνη ηνπ δήκνπ επηζθεύαζαλ βιάβεο ζε 
νρήκαηα κε αληαιιαθηηθά πνπ πξνκήζεπζε ε ηδησηηθή εηαηξία θαη ε ηδησηηθή εηαηξία 

πιεξώζεθε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία, αθνύ νη ζπκβάζεηο είλαη γηα επηζθεπή θαη όρη 
κόλν γηα παξνρή αληαιιαθηηθώλ. Λεγάιεο είλαη θαη νη ππεξηηκνινγήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ. 
Αλ ην κεραλνπξγείν εμνπιηζηεί κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά, εξγαιεία θαη 

κεραλήκαηα, νη εξγαδόκελνη ηνπ δήκνπ κπνξνύλ λα επηζθεπάζνπλ θαη ζπληεξήζνπλ 

ηα νρήκαηα κε πνιύ κηθξόηεξν θόζηνο. 
 Ξ δήκνο Θεζ/λίθεο πξνκεζεύηεθε απνξξηκκαηνθόξα θαη άιια νρήκαηα ην 2015, 

θάηη πνπ έπξεπε λα γίλεη από ην 2011. Απηό είρε επηζεκαλζεί όρη κόλν από ηνπο 
εξγαδόκελνπο, αιιά θαη από ηνλ πξώην αληηδήκαξρν θαζαξηόηεηαο ηεο δηνίθεζεο 

Λπνπηάξε ζε δεκνηηθό ζπκβνύιην. Η δηνίθεζε Λπνπηάξε πξνηίκεζε γηα ρξόληα λα 
ξίρλεη ρξήκαηα ζε ηξύπην θνπκπαξά, ηα παιηά απνξξηκκαηνθόξα, κε κόλνπο 

θεξδηζκέλνπο ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο. Ταξαθηεξηζηηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ηα λέα 
απνξξηκκαηνθόξα ήηαλ ζην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ από ηνλ Λάε ηνπ 2015, κεγάιν 

κέξνο ηνπο πιεξώζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015, αιιά βγήθαλ ζηελ θπθινθνξία 
ζηαδηαθά από ηηο αξρέο Δεθέκβξε ηνπ 2015 έσο θαη ηνλ Απξίιε ηνπ 2016. Απηό έγηλε 

κεηά από θαηαγγειία ηεο ΔΑΡ. Ναλαξσηάκε, όπσο θαη ηόηε: Λήπσο απηή ε 
θαζπζηέξεζε έγηλε γηα λα ζπλερίδνπλ λα είλαη ζηελ θπθινθνξία κόλν ηα παιηά 

νρήκαηα θαη έηζη λα ηξέρνπλ νη ζπκβάζεηο κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο;  
 Ρηηο 18 Μνέκβξε ηνπ 2015, έγηλε από ηε δηνίθεζε ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ 

νρεκάησλ. Ρύκθσλα κε ηα όζα είπαλ, απνζύξζεθαλ 7 παιηά απνξξηκκαηνθόξα. 
Αξρηθά, ε ζθέςε ήηαλ λα απνζπξζνύλ πεξηζζόηεξα. Ξ δήκαξρνο Θεζ/λίθεο δήισζε 



όηη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ λέσλ νρεκάησλ ζα κεησζεί θαηά πνιύ θαη ην θόζηνο 
ζπληήξεζεο. ηο πεξηζζόηεξεο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ηηο ρξεηάδνληαη ηα νρήκαηα 

ηεο θαζαξηόηεηαο. Ξ δήκνο απέθηεζε 50 λέα απνξξηκκαηνθόξα θαη άιια νρήκαηα 
γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο. Η ζύκβαζε κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο ηνπ 2014, 

δηάξθεηαο 2 ρξόλσλ ή κέρξη λα ηειεηώζνπλ ηα ρξήκαηα, ήηαλ ύςνπο θάηη παξαπάλσ 
από 4.000.000 €. Η λέα ζύκβαζε πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ, ίδηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο, 

είλαη ύςνπο 3.861.892 €. Γηα πνηα κεγάιε κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο κηιάλε;  
 Η δηνίθεζε Λπνπηάξε κπνξεί λα δειώλεη ππεξήθαλε γηα ηνλ ζηόιν ησλ νρεκάησλ, 

ιείπνπλ, όκσο, κηθξά απνξξηκκαηνθόξα, ζάξσζξα, κηθξά θνξηεγά γηα ηα νγθώδε 
απνξξίκκαηα, ηξίθπθια θαη άιια νρήκαηα, ελώ εμαθνινπζνύλ λα θπθινθνξνύλ 

επηθίλδπλα νρήκαηα. 
Η δηνίθεζε Λπνπηάξε γηα ηα παξαπάλσ ζα επηθαιεζηεί ην ράιη πνπ παξέιαβε ην 

2011 (θαλείο δελ ην ακθηζβεηεί, αιιά έρνπλ πεξάζεη ζρεδόλ 6 ρξόληα από ηόηε), ηε 

γξαθεηνθξαηία, ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηνπο δηαγσληζκνύο γηα πξνκήζεηεο θ.α. Απηό πνπ 
βιέπνπκε εκείο είλαη όηη νη δηαγσληζκνί γηα πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθώλ, εξγαιείσλ, 

πιηθώλ θ.α. πάληα θαζπζηεξνύλ ή θαη θνιιάλε. Ξη δηαγσληζκνί γηα αλαζέζεηο ζε 
ηδησηηθέο εηαηξίεο κηα ραξά πξνρσξνύλ, παξά ηηο ελζηάζεηο ή θαη ηελ απόξξηςή ηνπο 

από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε θαη ηκήκαηα ηνπ Ειεγθηηθνύ Ρπλεδξίνπ. ν ηη 
αθξηβώο παηρλίδη γίλεηαη κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ην 

απνδεηθλύνπλ θαη όζα έρνπλ δεί ην θώο ηεο δεκνζηόηεηαο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε 
ηε δηνίθεζε Λπνπηάξε λα πξνζπαζεί λα ξίμεη ηηο επζύλεο ζηνπο «θαθνύο» 

εξγαδόκελνπο. Ρθάλδαιν γηα εκάο είλαη νη λόκνη, ηα δηαηάγκαηα θαη ε αληεξγαηηθή-  
αληηιατθή πνιηηηθή πνπ ηδησηηθνπνηνύλ δεκνηηθέο θαη δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη 

ππνδνκέο, κε ηνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο λα ζεζαπξίδνπλ θαη ηνλ ιαό λα 
ρξπζνπιεξώλεη. Αληεξγαηηθή- αληηιατθή πνιηηηθή πνπ θαη ε ζπγθπβέξλεζε ΡΣΠΘΖΑ- 

ΑΜΕΚ αθνινπζεί πηζηά θαη απαξέγθιηηα θαη ε δηνίθεζε Λπνπηάξε εθαξκόδεη όια 
απηά ηα ρξόληα.  

Είκαζηε βέβαηνη όηη ε πιεηνςεθία ηνπ ΡΕΔΘ («Λέησπν Αιιαγήο» θαη 

«Αλεμάξηεην»), όπσο θαη ηα ππόινηπα ζσκαηεία ηνπ δήκνπ, θνπβέληα δελ πξόθεηηαη 
λα πνύλε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ κεραλνπξγείνπ. Άιισζηε, αξθεηνί 

από απηνύο παξακύζηαδαλ ζπλαδέιθνπο όηη «νη ηδηώηεο ήξζαλ λα βνεζήζνπλ θαη ζα 
θύγνπλ», ςήθηδαλ θαηά ζε θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

κεραλνπξγείνπ. Σπνςήθηνί ηνπο ππεξεηνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηελ αληεξγαηηθή 
πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο Λπνπηάξε από δηεπζπληηθέο θαη άιιεο ζέζεηο. 

Ιαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αγσληζηνύκε γηα: 
-  Μα θύγνπλ νη ηδηώηεο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ 

-  Άκεζε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθώλ ζην  
   κεραλνπξγείν θαη ζηηο άιιεο ππεξεζίεο.  

-  Εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ κεραλνπξγείνπ γηα ηα λέα  
   νρήκαηα. 

-  Λνληκνπνίεζε ζπκβαζηνύρσλ, πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ. 
-  Δεκνηηθέο ππεξεζίεο κε απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη θνηλσληθό ραξαθηήξα. 
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