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Οι επιπτϊςεισ από τθν καταςκευαςτικι κρίςθ και τθν απουςία δθμοςίων ζργων ςτθν περιοχι,
εφλογα δθμιοφργθςαν προβλιματα ςτθν κακθμερινι λειτουργία των δθμοτικϊν λατομείων. Σο
αυξθμζνο κόςτοσ λειτουργίασ, προςαρμοςμζνο για τισ ανάγκεσ άλλων «εφφορων» εποχϊν,
επιφορτιςμζνο με υψθλζσ ανελαςτικζσ δαπάνεσ, για πρϊτθ φορά αντιμετωπίηεται ςυντονιςμζνα και
με ςφνεςθ από Διοίκθςθ και Δθμοτικι Αρχι.
Βαςικό ςκζλοσ των πωλιςεων τθσ εταιρείασ τα προθγοφμενα χρόνια (από το 2007 ζωσ το 2016),
ιταν οι πωλιςεισ υλικϊν λατομείου για τθν καταςκευι του Δθμοςίου Ζργου τθσ Επζκταςθσ του
Αεροδρομίου «Μακεδονία». Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν άγγιξε τα 11,5 εκατομμφρια ευρϊ.
Σο επτζμβριο του 2014, τα ταμειακά διακζςιμα που παραλάβαμε ωσ «περίςςευμα» από τον
παραπάνω τηίρο, ιταν μόλισ 177.000 ευρϊ και το υπόλοιπο οφειλισ τθσ αναδόχου Κοινοπραξίασ
προσ τθ ΔΕΑΔΟ Α.Ε. περί τα 900.000 ευρϊ.
Η διαφορά κφκλου εργαςιϊν και διακζςιμων είναι προφανϊσ δυςανάλογθ, οφτε εμφανίηονται
επενδφςεισ από τα χριματα αυτά.
Σθ διετία 2016 - 2017, ο τηίροσ τθσ εταιρείασ μειϊκθκε από 2,7 εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ, κατά
μζςο όρο, ςτισ 700 χιλιάδεσ ευρϊ περίπου, λόγω τθσ περαίωςθσ των μεγάλων Δθμοςίων Ζργων ςε
όλθ τθν Ελλάδα (ολοκλιρωςθ Εκνικισ οδοφ / Εγνατίασ οδοφ / ςθράγγων των Σεμπϊν και
Αεροδρομίου «Μακεδονία»). Καταφζραμε όμωσ, παράλλθλα, με εξϊδικεσ και δικαςτικζσ ενζργειεσ,
να μειωκοφν οι οφειλζσ τρίτων προσ τθν επιχείρθςθ, από 3,1 εκατομμφρια ευρϊ ςε 2,3 εκ. ευρϊ,
ςτο τζλοσ του 2017.
Η «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»
Οι υποχρεϊςεισ προσ τισ Σράπεηεσ, που «κλθρονόμθςε» θ τωρινι διοίκθςθ, με τθν ανάλθψθ των
κακθκόντων το επτζμβριο του 2014, αφοροφςαν:
●
φμβαςθ ανοιχτισ πίςτωςθσ από το 1986, με υπόλοιπο 320.000 ευρϊ, προσ τθν Σράπεηα
Πειραιϊσ, θ οποία ρυκμίςτθκε τον Απρίλιο του 2018. Σο ςφνολο τθσ οφειλϊν ρυκμίςτθκε ϊςτε, από
αρχικι τριμθνιαία δόςθ φψουσ 7.000 ευρϊ που αφοροφςε μόνο τθν αποπλθρωμι τόκων (!!!), να
αποπλθρϊνεται τϊρα μόνον 1.500 ευρϊ, περίπου, μθνιαία τοκοχρεωλυτικι δόςθ (τόκοι και
κεφάλαιο).
●
φμβαςθ Leasing από το 2008 (δθμοτικι περίοδοσ 2007 - 2010) για προμικεια εξοπλιςμοφ,
με αρχικό κεφάλαιο 800.000 ευρϊ, το οποίο αποπλθρϊνεται μζχρι και ςιμερα. Σο ποςό αυτό

χρθςιμοποιικθκε για τθν προμικεια μθχανθμάτων, χωρίσ τθν διενζργεια διαγωνιςτικϊν
διαδικαςιϊν (προφανϊσ παράτυπα) που αν είχαν τθρθκεί, κα θ δθμοτικι επιχείρθςθ εξαςφάλιηε
ζκπτωςθ και οικονομικό όφελοσ.
Πρϊθν εκτελεςτικό ςτζλεχοσ τθσ εταιρείασ, καταδικάςτθκε πρόςφατα, πρωτοδίκωσ, με ποινι
φυλάκιςθσ 2 ετϊν, για πράξεισ που ςυνδζονται με τθν λειτουργία τθσ εταιρείασ ςτο παρελκόν.
Διεξάγεται προκαταρτικι εξζταςθ για τθν τζλεςθ κι άλλων αξιόποινων πράξεων τθσ προθγοφμενθσ
περιόδου, φςτερα από πόριςμα εςωτερικοφ ελζγχου για τα πεπραγμζνα τθσ προθγοφμενθσ κθτείασ,
που διενεργικθκε με απόφαςθ τθσ νυν διοίκθςθσ.
ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
χετικά με το προςωπικό τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ, κφριο μζλθμα τθσ διοίκθςθσ είναι, θ πλιρθσ
καταβολι των μιςκϊν των εργαηομζνων και θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ, χωρίσ τακτικιςμοφσ
και παιχνίδια εντυπϊςεων.
Η πρακτικι τθσ «εκ περιτροπισ» εργαςίασ, που εφαρμόςτθκε ςτο παρελκόν, δεν κρίκθκε οφτε προσ
ςτιγμιν ςκόπιμθ, και αποφεφχκθκε από τθ ςθμερινι διοίκθςθ.
Χαρακτθριςτικό είναι ότι το ζτοσ 2013, με τηίρο 1,8 εκατομμφρια ευρϊ, το προςωπικό εργαηόταν «εκ
περιτροπισ» (με αντίςτοιχθ μείωςθ των απολαβϊν), από τον Ιοφνιο ωσ τον επτζμβριο, και θ
εξόφλθςθ των μιςκϊν ολοκλθρϊκθκε το Δεκζμβριο του ίδιου ζτουσ.
ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Μειϊςαμε το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, περικόπτοντασ δαπάνεσ, και ειδικότερα:
1. Μετακινιςαμε εννζα υπαλλιλουσ ςτο Διμο, απ’ όπου και αμείβονται, με απόφαςθ του
Δθμάρχου Κϊςτα Δθμόπουλου.
2. Εφαρμόηουμε από τθν πρϊτθ θμζρα, τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ που προβλζπονται από το Νόμο,
κάτι που παράνομα παραλειπόταν ςτο παρελκόν, με ανοιχτοφσ διαγωνιςμοφσ άνω των ορίων τθσ
απ’ ευκείασ ανάκεςθσ (παροχι υπθρεςιϊν επεξεργαςίεσ υλικϊν λατομείου, προμικειεσ
μθχανθμάτων, οχθμάτων, καυςίμων, λιπαντικϊν κλπ). Ζτςι, με τθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ,
επιτυγχάνονται εκπτϊςεισ με επακόλουκο τθ μείωςθ των δαπανϊν.
3. Μετατρζψαμε τα βενηινοκίνθτα οχιματα ςε υγραεριοκίνθτα.
4. Καταργιςαμε τισ αλόγιςτεσ δαπάνεσ «δθμοςίων ςχζςεων» (παράκεςθ γευμάτων, φιλοξενίεσ κλπ)
ΕΠΙΛΟΓΟ – ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ
Η δθμοτικι επιχείρθςθ ςιμερα διανφει αναμφιςβιτθτα περίοδο καμπισ.

Τπάρχουν όμωσ ερωτιςεισ που ψάχνουν για απαντιςεισ:
⮚ Πϊσ αξιοποιικθκε ο πακτωλόσ χρθμάτων που μπικε ςτα ταμεία τθσ επιχείρθςθσ, από τα
μεγάλα δθμόςια ζργα (Λιμάνι, Εκνικι Οδόσ, Αεροδρόμιο);
⮚ Για ποιο λόγο ςυνιφκθςαν ςυμβάςεισ δανείων και leasing άνω των 1 εκ ευρϊ, ενϊ υπιρχε
ροι εςόδων;
⮚ Γιατί δεν ελιφκθ μζριμνα για τθν αποπλθρωμι τουσ τθν «καλι» εποχι;
⮚ Γιατί δεν τθροφνταν τα νόμιμα όρια ςτισ ανακζςεισ, και όλεσ οι ςυμβάςεισ (προμικειεσ υπθρεςίεσ) γίνονταν με απ’ ευκείασ ανακζςεισ κακ’ υπζρβαςθ των ορίων;
⮚ Γιατί δεν υπιρχαν Εςωτερικοί Κανονιςμοί Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Προςωπικοφ;
⮚ Γιατί υπιρχε αδράνεια ςτθν αδειοδότθςθ του ΒΙΟ.ΠΑ.;
Είναι ςαφζσ, πωσ τθν απάντθςθ για τα ερωτιματα αυτά οφείλουν να τθ δϊςουν οι κακοδιαχειριςτζσ
τθσ επιχείρθςθσ, κάποιοι από τουσ οποίουσ κζλουν και πάλι να αναμειχκοφν με τα κοινά.
Ότι ζςπειραν, κερίηουμε…
Για τθ ΔΕΑΔΟ Α.Ε.
Ο αντιπρόεδροσ του Δ..
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