
Η δημοτική επιχείρηςη λατομείων Δίου -Ολφμπου (ΔΕΑΔΟ Α.Ε.), 
κοντά ςτισ προκλήςεισ και τισ εξελίξεισ. 

Μζροσ 2ο - Προοπτική 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ 
Λιτόχωρο, 22 Απριλίου 2019 

 

Η δθμοτικι επιχείρθςθ ςιμερα διανφει αναμφιςβιτθτα περίοδο καμπισ. Πμωσ, ζχει ιδθ 

δθμιουργθκεί το περιβάλλον για τθν προοπτικι ανάπτυξθσ, με ενζργειεσ τθσ τωρινισ 

διοίκθςθσ και τθσ δθμοτικισ αρχισ. 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΡΗΓΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Η τωρινι διοίκθςθ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ, ςτισ κριςιμότερεσ ςτιγμζσ τθσ, ςτζκεται ςτο 

φψοσ των περιςτάςεων, εφαρμόηοντασ κανόνεσ πλιρουσ διαφάνειασ, αναρτϊντασ το 

ςφνολο των υπθρεςιακϊν εγγράφων ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κεςμοκετϊντασ Κανονιςμοφσ 

Λειτουργίασ και Ρροςωπικοφ, τουσ οποίουσ ςτεροφνταν από ιδρφςεωσ. 

 

Δθμιουργιςαμε νζα ζςοδα από ςυμβάςεισ με το Διμο, και ειδικότερα: 

 

1. Ρρομθκεφουμε επίςθμα, για πρϊτθ φορά από ιδρφςεϊσ τθσ, τον Διμο Δίου - Ολφμπου 

με υλικά λατομείου, με ετιςιεσ ςυμβάςεισ προμικειασ, ενϊ τισ προθγοφμενεσ διοικιςεισ, 

το λατομικό υλικό, για ανάγκεσ του Διμου (και όχι μόνο), διακινοφταν ελεφκερα και 

ανεξζλεγκτα. 

 

2. Καταρτίηουμε ςυμβάςεισ με τον Διμο, για παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, φςτερα 

από τθν αγορά ενόσ απορριμματοφόρου και τθν ανά ζτοσ μίςκωςθ κάποιων ακόμα. Ζτςι, 

λαμβάνουμε ζςοδα με τισ απευκείασ ανακζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν από τον Διμο, 

αποκτοφμε δε τθν «εμπειρία» και τισ απαραίτθτεσ «βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ», για 

μελλοντικι ςυμμετοχι ςε ανοιχτοφσ διαγωνιςμοφσ αποκομιδισ. 

 

3. Συμβαλλόμαςτε με τον Διμο, για παροχι υπθρεςιϊν χωματουργικϊν εργαςιϊν. 

 

ΡΟΟΡΤΙΚΗ 

ΕΝΑΞΗ ΒΙΟ.ΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΑΣΕΩΝ 

 

Μετά από κοινζσ ενζργειεσ τθσ δθμοτικισ αρχισ και τθσ τωρινισ διοίκθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ, ξεμπλόκαραν οι διαδικαςίεσ προκειμζνου, επιτζλουσ, να λειτουργιςει θ ηϊνθ 

επιχειρθματικότθτασ ςτο Βιοτεχνικό Ράρκο Λιτοχϊρου. Ήδθ θ επιχείρθςθ βρίςκεται ςτο 

ςτάδιο τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ των ζργων υποδομϊν εντόσ του ΒΙΟ.ΡΑ. 



 

Επίςθσ, ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ Μονάδασ Ραραγωγισ Ετοίμου 

Σκυροδζματοσ, θ οποία αποκτικθκε από τθν επιχείρθςθ το 2015, για τθν παραγωγι 

δομικϊν προϊόντων. 

 

Η επιχείρθςθ, ταυτόχρονα, ςυνεχίηει να υλοποιεί τουσ κφριουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ 

ζχει ςυςτακεί. Ειδικότερα: 

 Επανζρχεται ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτο αμμορυχείο, με ςφμβαςθ προμικειασ 

λατομικοφ υλικοφ που υπογράφτθκε και κα ενεργοποιθκεί ςτο εγγφσ μζλλον, με 

αναδόχουσ τμθμάτων του δθμοςίου ζργου ΜΕΤΟ Θεςςαλονίκθσ. Εξάλλου, αναμζνεται τθ 

διετία 2019 (τζλθ) - 2020 θ πϊλθςθ μεγάλθσ ποςότθτασ λατομικοφ υλικοφ ςτον ανάδοχο 

που κα προκφψει για τθν καταςκευι του δθμόςιου λιμενικοφ ζργου «Ρροςταςία τθσ Ακτισ 

του Ρλαταμϊνα από τθ Διάβρωςθ», προχπολογιςμοφ 3.2 εκατ. ευρϊ, που πρόκειται άμεςα 

να δθμοπρατθκεί. 

 Εκδόκθκαν άδειεσ Επεξεργαςίασ Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν & 

Κατεδαφίςεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ςτα δφο αμμορυχεία (Λιτόχωρο, Βροντοφ), δθμιουργϊντασ 

εντόσ τθσ επιχείρθςθσ μια νζα προςοδοφόρα δραςτθριότθτα, με ζμφαςθ ςτθν 

αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ από τισ εκςκαφζσ, 

 Συνιφκθ ςφμβαςθ με Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (Σ.Σ.Ε.Δ.), 

 Ρροετοιμάηεται και τρίτθ μονάδα βόρεια τθσ Κατερίνθσ, ςε ιδιόκτθτο ακίνθτο, για 

τθ ςυλλογι και διαχείριςθ Α.Ε.Κ.Κ. από τον αςτικό ιςτό τθσ Κατερίνθσ. 

 

ΕΡΙΛΟΓΟΣ  

 

Μζχρι να ξεκινιςουν οι προμικειεσ για τα νζα δθμόςια ζργα και να ενεργοποιθκοφν οι 

νζεσ δραςτθριότθτζσ τθσ, υπάρχουν κάποιεσ αρρυκμίεσ ςτθν μιςκοδοςία, ςτθν καταβολι 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν, οι οποίεσ ,όμωσ, 

αντιμετωπίηονται, ζςτω και με κακυςτζρθςθ. 

 

Οι ενζργειεσ ολοκλιρωςθσ οικονομικισ εξυγίανςθσ και ανάπτυξθσ νζων επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων για τθν επιχείρθςθ είναι ςυνεχισ. Ζτςι, δθμιουργοφνται ςυνκικεσ και 

προοπτικι περαιτζρω ανάπτυξθσ. 

 

Ωςτόςο, αναρωτιόμαςτε για ποιό λόγο δεν βρζκθκε κάποια από τισ προθγοφμενεσ 

διοικιςεισ τθσ εποχισ των «παχζων αγελάδων», να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ αδειϊν 

επεξεργαςίασ αποβλιτων, επενδφοντασ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 



Κάποιοι δεν είχαν τθν ικανότθτα να δουν οφτε 5 χρόνια μπροςτά, ενϊ γνϊριηαν τθν 

ολοκλιρωςθ των δθμοςίων ζργων και τθ μείωςθ των πθγϊν εςόδων. Φόρτωςαν τθν 

επιχείρθςθ με υπζρογκεσ δαπάνεσ. Δεν τουσ απαςχολοφςε θ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

τθν «επόμενθ θμζρα». 

 

Είναι οι ίδιοι που αςκοφν κριτικι ςιμερα. 

 

Οφείλουν πρϊτα να κάνουν αυτοκριτικι, οφείλουν να απολογθκοφν, να αναλάβουν 

ευκφνεσ. 

 

Οι δθμότεσ πρζπει να μάκουν τθν αλικεια. 

 

Για τθ ΔΕΑΔΟ Α.Ε. 

 

Ο αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. 

Δθμιτριοσ Β. Τςακνάκθσ 


