
 

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών  

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό  

Θέμα: Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας δήμου Κω σε ιδιώτη 

Όπως ενημερωνόμαστε, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κω αποφάσισε 

στην συνεδρίασή της στις 2/4/2021 την παραχώρηση  της καθαριότητας του 

δήμου σε ιδιώτη (ΑΔΑ: 6ΞΨΘΩΛΕ-ΡΧΖ) και προχώρησε στην έγκριση της 

διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής αστικών αποβλήτων 

σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας, όπως αναφέρεται, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος & καθαριότητας του Δήμου Κω για επταήμερη (ανά 

εβδομάδα) αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 

κατά την τουριστική περίοδο 2021. 

Από το Φεβρουάριο 2021 ανακοινώθηκε η διαδικασία πρόσληψης εργατών & 

οδηγών καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα Ι.Δ.Ο.Χ. 8μήνου καθώς και 

των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. COVID-19 (6 οδηγών & 64 εργατών), αλλά, όπως 

ενημερωνόμαστε, αυτό έχει «παγώσει», με αποτέλεσμα να εκτιμάται για την 

υπηρεσία Καθαριότητας η αδυναμία για επταήμερη (ανά εβδομάδα) 

αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών κατά την 

τουριστική περίοδο.  

Με ανακοίνωσή της, ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Κω δηλώνει πως 

στέκεται απέναντι σε τέτοιου είδους αποφάσεις ή μεθοδεύσεις που στρέφονται 

κατά του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Με αυθαίρετες εκτιμήσεις για την πιθανή 

ημερομηνία πρόσληψης του εποχικού προσωπικού, μεθοδεύεται η ανάθεση 

μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες, με σκοπό να 

εξυπηρετηθούν τα μεγάλα εργολαβικά και ξενοδοχειακά συμφέροντα. Η 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στους πολίτες όσο και στους επισκέπτες 

του νησιού μας είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, και κυρίως τους 
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εργαζόμενους του Δήμου μας που, υπερβάλλοντας εαυτούς, προσφέρουν 

υπηρεσίες κάτω από τις πιο ιδιάζουσες και αντίξοες συνθήκες, ενδεικτικά το 

2015 με το προσφυγικό – μεταναστευτικό, το 2017 με το σεισμό και τον 

τελευταίο χρόνο με την πανδημία. 

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κω, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 

εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής αστικών αποβλήτων σε ιδιώτη, και θα 

κινηθούμε με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε η απόφαση αυτή να μείνει στα 

χαρτιά. 

Καμιά ιδιωτικοποίηση Δημοτικών Υπηρεσιών, που θα επιφέρει την 

κατάρρευση των κοινωνικών υπηρεσιών που έχει υποχρέωση και καθήκον να 

προσφέρει η Τοπική Διοίκηση στους Δημότες της. 

Να σταματήσει κάθε διαδικασία ιδιωτικοποίησης στις υπηρεσίες καθαριότητας 

του Δήμου Κω. Να προχωρήσει τώρα σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού.» 

Ενώ επίσης ο Σύλλογος κάνει λόγο “για μεθόδευση της ανάθεσης μέρους της 

αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα 

μεγάλα εργολαβικά και ξενοδοχειακά συμφέροντα”. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως με την εμπλοκή ιδιωτών 

αφενός χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών του δήμου και 

αφετέρου διαιωνίζεται η ανεργία που μαστίζει τους συνανθρώπους μας και οι 

οποίοι θα μπορούσαν είτε να μονιμοποιηθούν (οι συμβασιούχοι) είτε να 

γίνουν και νέες προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Πόσα άτομα απασχολούνται συνολικά στον τομέα της καθαριότητας 

στο δήμο Κω, πόσοι μόνιμοι και πόσοι συμβασιούχοι και πόσοι θα 

έπρεπε να απασχολούνται ώστε να υπάρχουν πλήρεις βάρδιες; 

2. Ποιο το ετήσιο μισθολογικό κόστος των εργαζόμενων στην 

καθαριότητα; 

3. Τι άλλαξε στο δυναμικό του προσωπικού καθαριότητας φέτος σε σχέση 

με τις προηγούμενες δύο τουριστικές περιόδους και πλέον κρίνεται 

πως δεν ανταποκρίνονται στην επταήμερη αποκομιδή απορριμμάτων; 

4. Ισχύει πως εκκρεμεί η πρόσληψη εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ σε θέσεις 

εργατών και οδηγών στον τομέα καθαριότητας; 



5. Αν ναι, για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει; 

6. Αν ισχύει αυτή η εκκρεμότητα, για ποιο λόγο επιλέχθηκε η ανάθεση της 

καθαριότητας του δήμου Κω σε ιδιώτη και όχι η τακτοποίηση της 

εκκρεμότητας των προσλήψεων;  

7. Η απόφαση ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη πέρασε 

και ψηφίστηκε από Δημοτικό Συμβούλιο; Αν ναι, ποια η θέση κάθε 

δημοτικής παράταξης; Αν όχι, δεν όφειλε να περάσει; 

8. Θα τρέξει διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας 

και αν ναι, πότε ξεκινά, πόσο θα διαρκέσει και ποια τα 

προαπαιτούμενα;  

9. Αν όχι, θα γίνει απευθείας ανάθεση; Σε αυτή την περίπτωση ποιος θα 

είναι ο ανάδοχος, με ποια κριτήρια επιλέγεται, ποιο θα είναι το ετήσιο 

κόστος του ανάδοχου στο δήμο και πώς διασφαλίζεται πως θα είναι η 

πιο συμφέρουσα και ποιοτική προσφορά; 

10. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε οι υπηρεσίες καθαριότητας να 

παραμείνουν στο δήμο και να προχωρήσει ο δήμος σε μονιμοποίηση 

των συμβασιούχων, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού αλλά και σε 

πρόσληψη των εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ. ενόψει και της θερινής περιόδου, 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




