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αριθμ. πρωτ. ενστάσεως 71958/29.9.2015 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΕΝΣΤΑΣΗ 

 

Του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία: «Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου 

Αθηναίων», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, Ιερά Οδός αριθμ. 181  

  

ΚΑΤΑ 

 Της 1041 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμο Αθηναίων, που αφορά 

στην έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «Συντήρηση και Επισκευής απορριματοφόρων» 

προϋπολογισμού 12.054.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, για την Διεύθυνση Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 

 

------------------------------- 

Α. Με την αριθμ. 1041 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, 

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η διενέργεια ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «Συντήρηση και Επισκευής 

απορριματοφόρων» προϋπολογισμού 12.054.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, για την Διεύθυνση 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.  

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στην σχετική εισήγηση, ο Δήμος Αθηναίων 

επικαλούμενος την έλλειψη ανταλλακτικών, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, την 

έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, του μεγάλου αριθμού του στόλου των οχημάτων κλπ., 

αποφάσισε με την σχετική απόφαση να προχωρήσει στην παραχώρηση τμήματος της 

επισκευής και συντήρησης μέρους του στόλου των απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων 

της Διεύθυνσης μας (συνολικά 124 οχημάτων). Πλην όμως η ως άνω απόφαση είναι 

παντελώς παράνομη, αναιτιολόγητη και δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την αρχή της 

οικονομικότητας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημόσιας διοίκησης.   

Ειδικότερα:  
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Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/85/ΕΕ) 

καθορίστηκαν η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία  

η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 

που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, 

πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται: 

αα. στην αρχή της οικονομικότητας, σύμφωνα με την οποία τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται 

έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική 

επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων, 

ββ. στην αρχή της αποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τηρείται η 

βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων 

αποτελεσμάτων και 

γγ. στην αρχή της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η επίτευξη 

των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των 

προτέρων οριστεί. 

Η ως άνω περιγραφόμενη αρχή της οικονομικότητας, επιβάλει την εκπλήρωση των 

σκοπών του Δημοσίων και φυσικά των ΟΤΑ με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του 

προϋπολογισμού του. Πρέπει δε η κάθε προσπάθεια μετάθεσης αρμοδιοτήτων που ανήκουν 

στις υπηρεσίες του Δήμου προς τους ιδιώτες με εργολαβικό αντάλλαγμα, να ελέγχεται ώστε 

να εξαντλούνται τα άκρα όρια της κρατικής και δημοτικής περιουσίας. (βλ. ad hoc αριθμ. 

3066/2014, 2490/2012 VI τμήμα κλπ.) 

Β. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προαναφέραμε το Δημοτικό Συμβούλιο και 

συγκεκριμένα η πλειοψηφούσα παράταξη επανέφερε το ζήτημα της παροχής του έργου της 

συντήρησης και επισκευής 124 απορριμματοφόρων του Δήμου σε εταιρία που ανήκει σε 

ιδιωτικές εταιρίες, με το πρόσχημα, της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων του Δήμου σε 

συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ήδη επί των ως άνω ζητημάτων έχει 

κρίνει η ad hoc αριθμ. 3066/2014 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 

οποία, για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, δεν εγκρίθηκε η διαγωνιστική διαδικασία 

που είχε εκκινήσει ο Δήμος Αθηναίων για την ανάθεση έργου σε ιδιωτική εταιρία, 

συντήρησης και επισκευής 316 οχημάτων για την διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου. 
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Συγκεκριμένα είχε κριθεί μεταξύ των άλλων ότι ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος διαθέτει δικό του 

συνεργείο επισκευής οχημάτων, στο οποίο απασχολούνται 78 υπάλληλοι και το οποίο 

υποχρεούται να διενεργεί την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του σε αυτό και μόνο. 

Προκειμένου να επιτραπεί να ανατεθούν σχετικές υπηρεσίες σε ιδιωτικό συνεργείο, πρέπει 

υποχρεωτικά να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. α της αριθμ. οικ. 

3373/390/020.3.1975 υ.α, το καταληκτικό στάδιο της οποίας είναι η έκδοση αιτιολογημένης 

βεβαίωσης του δημοτικού συνεργείου για την αδυναμία του εκτέλεσης των διαπιστωθεισών 

ως αναγκαίων εργασιών.  

Μετά την απόρριψη της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, το Δημοτικό συμβούλιο 

του Δήμου Αθηναίων, προχώρησε στην λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, με το ίδιο 

ακριβώς σκεπτικό, με την ίδια αιτιολογία και χωρίς να αιτιολογεί επαρκώς για πιο λόγο 

καθίσταται απολύτως αναγκαία η επισκευή και η συντήρηση των 124 οχημάτων του στόλου  

μας από ιδιωτική εταιρία και μάλιστα κοστολογώντας αυτήν σε 6.088.475 ευρώ (ως προς τις 

εργατοώρες). Ειδικότερα, στην αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε και η οποία προσπάθησε 

να δικαιολογήσει την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να προβεί στην ανάθεση των ως άνω 

υπηρεσιών σε ιδιωτική εταιρία, αναφέρεται με διαδοχικούς υπολογισμούς ότι δήθεν η 

συντήρηση και επισκευή των 124 οχημάτων είναι πιο συμφέρον να λαμβάνει χώρα από 

ιδιωτική εταιρία. Μάλιστα αναφέρεται ρητά ότι η τιμή της εργατοώρας ανέρχεται σε 35 ευρώ 

και η οποία μάλιστα είναι η πιο χαμηλή. Καθίσταται δε σαφές ότι η ανάλυση που λαμβάνει 

χώρα για να δικαιολογήσει το συμφέρον της επιλογής του Δήμου Αθηναίων να παραχωρήσει 

τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα και δεν αποδίδει το ακριβές νόημα της παροχής δημοσίων υπηρεσιών. 

Επίσης, πουθενά δεν προκύπτει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία του εν λόγω τμήματος 

να αδυνατεί να συντηρήσει και να επισκευάσει τα συγκεκριμένα οχήματα, ήτοι τα 124, ενώ 

ταυτόχρονα μπορεί να επισκευάζει τα υπόλοιπα 1.223!! Πως είναι δυνατό να εντοπίζεται το 

πρόβλημα μόνο στην επισκευή 124 οχημάτων;;; Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι 

εσφαλμένα περιλαμβάνονται μόνο τα συγκεκριμένα 124 οχήματα και όχι άλλου τύπου 

οχήματα του στόλου της καθαριότητας (σάρωθρα, πλυστικά κλπ.), τα οποία επίσης 

χρειάζονται την ίδια συντήρηση και επισκευή.  

Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, τα 

απορριμματοφόρα πρέπει να αντικαθίστανται μετά την πάροδο 8 ετών, προφανώς για την 

εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας αυτών. Όμως τα 124 οχήματα, ήδη είναι 6 ετών και σε (2) 

έτη θα έχουν φτάσει σε «ηλικία» αντικατάστασης, με συνέπεια να μην έχει ουσιαστικό 
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αντικείμενο ο τελευταίος χρόνος της τριετούς συμβάσεως, αφού ήδη θα έχουν υπερβεί την 

οκταετία ζωής. Προς τούτο το τίμημα για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης για το (3) 

έτος, που μπορεί να ανάγεται στο ποσό των 2.000.000 ευρώ περίπου, δεν έχει κανένα 

αντίκρισμα στην πραγματικότητα.     

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, πρέπει η κάθε απόφαση 

συλλογικού οργάνου για παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας σε ιδιώτες, να συνοδεύεται και 

με εκτενή μελέτη που θα αποδεικνύει ξεκάθαρα: α. Για ποιο λόγο δεν επαρκούν οι 78 

υπάλληλοι της υπηρεσίας μας να επισκευάσουν και να συντηρήσουν τα 124 οχήματα μας, 

ενώ μπορούν να πράξουν το ίδιο για τα 1.223;; β. Εξάντλησαν όλα τα δυνατά μέσα που είχαν 

στην διάθεση τους, ώστε σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι και σε περίπτωση 

που δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες για να 

λειτουργήσει η σχετική υπηρεσία συντήρησης του Δήμου με τα καλύτερα δεδομένα;;; γ. 

αιτήθηκαν μετατάξεις, μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων με τις απαιτούμενες ειδικότητες 

από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Δήμου. δ. Προέβη ο Δήμος σε σεμινάρια 

εξειδίκευσης και απόκτησης τεχνογνωσίας ώστε να εμπλουτίσει τις εμπειρίες και την γνώση 

των τεχνιτών στις νέες τεχνολογίες;; 

Προφανώς και ο Δήμος δεν προέβη σε καμία από τις ως άνω ενέργειες, ώστε να 

μπορεί επαρκώς να δικαιολογήσει ότι πράγματι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία 

συντήρησης και επισκευής των 124 οχημάτων και ότι υφίσταται η ανάγκη να καταβληθούν 

6.088.475 ευρώ σε ιδιωτική εταιρία για να προβαίνει στην εργασία αυτή. Την ίδια δε στιγμή η 

προσβαλλομένη απόφαση, δεν επικαλείται ότι έλαβε υπόψη της σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία να αδυνατεί να προβεί στην 

συντήρηση και επισκευή των 124 οχημάτων (η οποία δεν έχει εκδοθεί) και για τον λόγο αυτό, 

ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε παραχώρηση των ως άνω εργασιών σε ιδιωτική 

εταιρία.  

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ειδικά για τα χρήματα που αναφέρονται στην εργασία και 

ανέρχονται σε 6.088.475 για (3) χρόνια, η ανάλυση που παρουσιάζεται στην αιτιολογική 

έκθεση είναι απολύτως σχετική και σε απόλυτα νούμερα δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Αρκεί ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι αν προσλαμβάνονταν 100 τεχνίτες στο 

σχετικό τμήμα του Δήμου, το κόστος της μισθοδοσίας τους δεν θα υπερέβαινε για τα 3 χρόνια 

τα 4.500.000 ευρώ (περίπου 15.000 ευρώ έκαστος). Ακόμη δε και αν το ως άνω ποσό δεν 

αφορά μόνο το κόστος της μισθοδοσίας, το ποσό των 4.500.000 είναι κατά πολύ μικρότερο 

και προφανώς η τιμή των 35 ευρώ ως εργατοώρας του ιδιωτικού συνεργείου είναι πολύ 
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υψηλή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ανάθεση σε ιδιώτη του ως 

άνω έργου με την τιμή αυτή, είναι επωφελής για τον Δήμο.  

Περαιτέρω, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η σύμβαση leasing με το ιδιωτικό 

συνεργείο που είχε συναφθεί με σκοπό την διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής οχημάτων έχει ήδη λήξει εδώ και 1 ½ έτος, με αποτέλεσμα τις ως άνω εργασίες, τις 

έχει αναλάβει το συνεργείο του Δήμου, χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα, 

εκτός από την εξασφάλιση της ροής των ανταλλακτικών, η οποία πρέπει να διασφαλίζεται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι το υπάρχον συνεργείο με 

το υπάρχον προσωπικό μπορεί αποτελεσματικά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επισκευής 

και συντήρησης των οχημάτων της Διεύθυνσης Μας, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα 

στην λειτουργία αυτής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αθηναίων είναι παντελώς παράνομη, εσφαλμένη και αναιτιολόγητη, τουλάχιστον ως 

προς το σκέλος των εργατοωρών που αποτιμώνται στο ποσό των 6.088.475 ευρώ και όχι ως 

προς το σκέλος της προμήθειας των ανταλλακτικών, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι 

απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της διεύθυνσης μας,  δεδομένου 

ότι: α. αντιβαίνει προδήλως στην αρχή της οικονομικότητας και της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως αυτή διέπει την δημόσια διοίκηση (ν. 4270/2014), 

δεδομένου ότι δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι είναι απολύτως επιβεβλημένη και ότι 

είναι και οικονομικά συμφέρουσα για τον Δήμο Αθηναίων η παραχώρηση της επισκευής και 

συντήρησης των 124 οχημάτων σε ιδιωτική εταιρία, β. είναι αναιτιολόγητη γιατί δεν αιτιολογεί 

επαρκώς για ποιο λόγο οι 78 υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται στο τμήμα συντήρησης και 

επισκευών οχημάτων είναι επαρκείς για τα 1.223 οχήματα και γιατί δεν επαρκούν για τα 124 

οχήματα, γ. είναι αναιτιολόγητη και μη νόμιμη, καθώς δεν εξηγεί, όπως οφείλει, αν 

εξαντλήθηκαν όλες οι προσπάθειες του Δήμου για την ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος 

συντήρησης και επισκευών με υπαλλήλους (επικοινωνία με άλλους φορείς για μετατάξεις, 

αποσπάσεις, μεταθέσεις ή ακόμη και προκήρυξη για πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων – 

εξειδικευμένου προσωπικού), δ. είναι αναιτιολόγητη και μη νόμιμη, καθώς δεν εξηγεί, ως 

οφείλει αν έχει φροντίσει να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του (συμμετοχή σε σεμινάρια 

κλπ.), ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στις νέες τεχνολογίες και ε. Με ποιο 

τρόπο είναι δυνατό να είναι σύμφωνη με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

η παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρίες με κόστος εργατοώρας τα 35 ευρώ, χωρίς 

από την σχετική αιτιολογική έκθεση να προκύπτει με σαφήνεια για ποιο λόγο αυτό το ποσό 
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είναι και συμφέρον για το Δήμο, τη στιγμή που με τα 2/3 του ποσού των 6.088.475 ευρώ θα 

μπορούσαν να προσληφθούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενοι και να προσφέρουν προφανώς 

πολύ περισσότερη εργασία στο Δήμο, η οποία επαρκεί και περισσεύει για την κάλυψη των 

αναγκών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων.  

Επειδή έχουμε προφανές έννομο συμφέρον ως το πλέον αντιπροσωπευτικό 

πρωτοβάθμιο σωματείο, μέλη του οποίου είναι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 

μας εργαζομένων στην Διεύθυνση Καθαριότητας, και σκοπός μας είναι η διασφάλιση της 

απασχόλησης αυτών, σε συνδυασμό με την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών του 

Δήμου, στην οποία συμβάλουμε καίρια.  

Επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δίχως άλλο λογική της βαθμιαίας παραχώρησης 

«τμημάτων» των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς σαφή 

και επαρκή αιτιολογία και χωρίς να καταβάλλεται στοιχειώδης προσπάθεια από το Δήμο να 

διασφαλίσει το Δημόσιο χαρακτήρα αυτού, αλλά και την ακεραιότητα των υπηρεσιών του, 

οδηγεί μαθηματικά στην πλήρη ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών, πολύ καθοριστικών 

για τους πολίτες, όπως είναι η καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων.    

 Επειδή, η προσφυγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΑΜΕ 

- Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας. 

- Να ακυρωθεί ως μη νόμιμη η προσβαλλομένη αριθμ. 1041 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση 

διενέργειας ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση εργασίας «Συντήρηση και Επισκευής απορριματοφόρων» προϋπολογισμού 

12.054.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, για την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

                 Αθήνα, 29/9/2015  

         Οι αιτούντες                                           

                                                                    ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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