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Τπηρεσιακό ημείωμα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα και την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η πόλη μας, σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων,
ογκωδών, κλαδιών, μπαζών κ.α..
Σα προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζουμε είναι αυτά που θα σας
αναφέρουμε πιο κάτω:
1. Σα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων είναι πάντα δέκα, με μεγάλη
προσπάθεια συνεχίζουμε, πολλές φορές και με διπλοβάρδια. Ανακύκλωση
έχουμε δύο προγράμματα και πάντα τα αββατοκύριακα, πολλές φορές
ενδιάμεσα της εβδομάδος, όταν μας επιτρέπεται και τρία.
2. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με το προσωπικό. Πριν λίγες μέρες
αποχώρησαν από την υπηρεσία μας:
α. 6 εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων ( 2μηνη σύμβαση)
β. 6 οδηγοί ( 1 με συνταξιοδότηση, 1 εσωτερική μετάταξη, 1 απόλυση, 1
παραχώρηση στην Πυροπροστασία και 2 λόγω λήξης σύμβασης)
γ. 14 εργάτες καθαριότητας κοινωφελούς προγράμματος
Όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα της στελέχωσης των προγραμμάτων
έχει γίνει τεράστιο. Καθημερινά δίνουμε μεγάλο αγώνα για να
στελεχώσουμε
τα
προγράμματα
αποκομιδής
απορριμμάτων,
αντιμετωπίζοντας συνεχώς και τα έκτακτα γεγονότα ( αναρρωτικές άδειες,

ειδικές άδειες κ.α.). Σο ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον οδοκαθαρισμό
της πόλης, ο οποίος πλέον στηρίζεται αποκλειστικά από τα κοινωφελή
προγράμματα.
Σέλος σας επισημαίνουμε ότι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΕΠ της
3Κ/2018 προκήρυξης αναμένονται να εμφανιστούν στην υπηρεσία μας
μετά την 1-9-2019. Επίσης, διανύοντας τους καλοκαιρινούς μήνες, όλοι οι
εργαζόμενοι θα αιτηθούν τις άδειες τους, οι οποίες και πρέπει να δοθούν
βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Όλα αυτά συνιστούν παράγοντες μη
ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας μας. Εμείς σαν υπηρεσία σας έχουμε
καταθέσει σχεδιασμό για προσλήψεις ( με απαιτούμενο προσωπικό),
καθώς και σχέδιο λειτουργίας της υπηρεσίας μας.
3. τα μηχανήματα παρατηρούμε το φαινόμενο ενώ έχουμε προμηθευτεί με
δύο μεγάλα προγράμματα προμήθειας με leasing τα κάτωθι :
α. 6 απορριμματοφόρα
β. 1 νταλίκα με τράκτορα
γ. 2 επιβατικά
δ. 1 ανατρεπόμενο express
ε. 1 ειδικό όχημα αποκομιδής και πλύσης υπόγειων κάδων
Τστερούμε δραματικά στο πρόβλημα της αποκομιδής των ογκωδών, διότι
τα μηχανήματα μας είναι χαλασμένα, δηλαδή έχουμε τρείς φορτωτές και
δουλεύει μόνο ο ένας για μία μέρα και πέντε μέρες όχι. Έχουμε δύο
αρπάγες που δουλεύει η μία με καθημερινά προβλήματα. Έχουμε δύο
φορτηγά μπαζών που δουλεύει μόνο το ένα. Έχουμε δύο απορριμματοφόρα
αποκομιδής υπόγειων κάδων που δουλεύει μόνο το ένα.
Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα προβλήματα του μηχανολογικού
εξοπλισμού, όπως επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους υπάρχοντες
κάδους απορριμμάτων. Έχουμε πάνω από 20 χρόνια να αγοράσουμε
κάδους ( 2500 τεμάχια στην πόλη), κάνοντας ανακατασκευές με πολύ
μικρότερο κόστος αλλά πλέον δεν αντέχουν άλλη ανακατασκευή. Έγινε
μελέτη ( διεθνής διαγωνισμός) από το 2018 αλλά 2 φορές που
δημοπρατήθηκε, η επιτροπή διαγωνισμού τον απέρριψε, όχι πάντως για
τεχνικούς λόγους αλλά για διαδικαστικούς.

4. Σο μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεξέλεγκτη εναπόθεση από τους δημότες, σε
κοινόχρηστους χώρους ή σε άλλα σημεία, μπαζών-ογκωδών-κλαδιών κ.λ.π.
Σα μηχανήματα αποκομιδής ( φορτωτής - αρπάγη) είναι συνήθως στο
συνεργείο με βλάβες. Η παραγωγή ανεξέλεγκτων μπαζών, ογκωδών και
κλαδιών είναι μεγαλύτερη από αυτά που μπορούμε να διώξουμε. Έχουμε
πρόβλημα μεταφοράς, διότι η χωματερή δεν τα δέχεται. Σο 2017, μετά από
μελέτη, ανατέθηκαν σε ιδιώτη να μεταφέρει σε κρατική χωματερή τα μπάζα

της πόλης. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού υνεδρίουδεν θεώρησε το
ένταλμα πληρωμής, κάνοντας πράξη, με αποτέλεσμα να μην πληρωθεί ο
εκτελών την Τπηρεσία, ενώ είχαμε μιλήσει με την επίτροπο και της είχαμε
εξηγήσει τα πως και τα γιατί και η ίδια είχε συμφωνήσει. Τπάρχουν δε όλα
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είμαστε ακριβώς στα ζυγολόγια της
κρατικής χωματερής με την δική μας πλάστιγγα, όπως επίσης έχουμε όλα
τα εβδομαδιαία στοιχεία για όλες τις διευθύνσεις της πόλης με τα διάφορα
ογκώδη κ.α. , πόσες διευθύνσεις σηκώνουμε καθημερινά και τι όγκος
απομένει στην πόλη. Σο πρόβλημα τους τελευταίους μήνες έγινε τεράστιο
με τα προβλήματα των μηχανημάτων, την έλλειψη συμφωνίας με ιδιώτη
και το προσωπικό. Είμαστε σε επικοινωνία με τον ύνδεσμο να μας στείλει
θρυμματιστή (όπως και το κάναμε στο παρελθόν), ίσως και την επόμενη
εβδομάδα. Τπάρχει καθυστέρηση διότι έχουν προγραμματισμένα ραντεβού
με όλους τους Δήμους στην Αττική που έχουν τα ίδια προβλήματα. Πρέπει
να τονίσω ότι μπορούμε να κάνουμε και σύμβαση για την απομάκρυνση
αυτών ( με τον ύνδεσμο). Περιμένουμε λεπτομέρειες για να σας
ενημερώσω.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι πλαστικές σακούλες που
χρησιμοποιούνται από την καθαριότητα και το περιβάλλων για αποκομιδή
και καλαθάκια έχουν τελειώσει, διότι χρησιμοποιήθηκαν για τις εκλογές.
Όπως καταλαβαίνεται τα προβλήματα είναι πολλά και η Τπηρεσία μας με
πολύ μεγάλο κόστος και προσπάθεια του Προσωπικού κρατά την Πόλη σε
αξιοπρεπή κατάσταση.
την Τπηρεσία μας υπάρχουν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που
αποδεικνύουν τα πιο πάνω.
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