Δημήτρης Παρασκευάς: «Με νέα
οχήματα
εμπλουτίζεται
ο
στόλος της ΡΟΔΑ»
Στον

εκσυγχρονισμό

της

ΔΕΣ

ΡΟΔΑ

και

στην

αγορά

τριών

μεταχειρισμένων λεωφορείων αναφέρεται μεταξύ άλλων σε
συνέντευξή του στο iPorta.gr ο πρόεδρος της επιχείρησης κ.
Δημήτρης Παρασκευάς.
Ήδη

προκηρύχθηκε,

όπως

τονίζει,

ο

διαγωνισμός

για

την

εγκατάσταση νέων στάσεων σε καίρια σημεία της πόλεως. Από
αυτές θα παρέχονται πληροφορίες για τα δρομολόγια των
λεωφορείων όπως γίνεται στους σταθμούς του μετρό στην Αθήνα.
«Θα είναι σαν αυτές που υπάρχουν στην Αθήνα και παρέχουν
πληροφορίες στο επιβατικό κοινό για τα δρομολόγια του μετρό.
Εδώ θα παρέχονται πληροφορίες στους επιβάτες για τα
δρομολόγια. Επίσης έγινε η παραχώρηση των υπαρχόντων στάσεων
στη ΡΟΔΑ και στο ΚΤΕΛ. Εμείς θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες
επισκευές και σε αντικαταστάσεις στο βαθμό που επιτρέπουν τα
οικονομικά μας», δηλώνει ο κ. Δημήτρης Παρασκευάς.
Δρομολογήθηκαν ακόμη, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και
οι διαδικασίες και για την αγορά τριών μεταχειρισμένων
λεωφορείων.
Σε ερώτηση σχετικά με την κίνηση φέτος ο κ. Παρασκευάς δηλώνει
ότι η τουριστική σεζόν θα κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο.
Η συνέντευξή του κ.Παρασκευά αναλυτικά:
Πώς εξελίσσεται η κίνηση για τη ΔΕΣ ΡΟΔΑ τη φετινή θερινή
σεζόν;
Στην αρχή της φετινής σεζόν και ειδικά τον Ιούνιο, η κίνηση
παρουσίασε μείωση . Μετά η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται.
Τώρα διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Εμείς όμως
προσπαθούμε να βελτιώσουμε το προιόν μας.Είμαστε στη
διαδικασία αγοράς τριών μεταχειρισμένων λεωφορείων.

Σε σύγκριση με πέρσι η κατάσταση είναι καλύτερη;
Όχι δεν θα το έλεγα. Το πρώτο πεντάμηνο, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας τα έσοδα μας ήταν κατά
100.000 ευρώ λιγότερα. Από τον Ιούλιο και μετά η κατάσταση
βελτιώθηκε.
Θα κλείσει με θετικό πρόσημο η σεζόν για τη ΡΟΔΑ;
Πιστεύω πως η σεζόν, θα κλείσει καλά και τα έσοδα δεν θα
μειωθούν σημαντικά. Και πέρσι σας θυμίζω ότι ήταν αυξημένη η
επιβατική κίνηση και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Εκτιμώ
ότι θα γίνει το ίδιο και φέτος και έτσι η σεζόν θα κλείσει με
θετικό πρόσημο.
Η κίνηση παρουσιάζει αύξηση στις τουριστικές γραμμές ή στα
δρομολόγια της πόλης;
Πάντα στις τουριστικές περιοχές η κίνηση είναι αυξημένη. Από
τα χωριά είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ντόπιων που
μετακινούνται με τα λεωφορεία της ΡΟΔΑ.
Παρατηρείται αύξηση της επιβατικής κίνησης και στα δρομολόγια
της πόλεως Ρόδου;
Υπάρχει αύξηση στην επιβατική κίνηση καθώς και οι ξένοι
επισκέπτες προτιμούν τα λεωφορεία. Ειδικά οι βορειοευρωπαίοι
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Φέτος προσθέσαμε κάποια δρομολόγια στις γραμμές της πόλεως.
Έχουμε δρομολόγια και προς το μνημείο της Καλλιθέας.
Προχώρησαν οι διαδικασίες είπατε για την αγορά τριών
μεταχειρισμένων λεωφορείων;
Είμαστε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Για πρώτη φορά θα
γίνει ηλεκτρονικά ο διαγωνισμός. Είναι σύνθετη η διαδικασία.
Πιστεύω να τελειώσουν τα πάντα τον Αύγουστο και να καταφέρουμε
να αγοράσουμε τα τρία μεταχειρισμένα λεωφορεία.
Σε ποιες γραμμές θα δρομολογηθούν τα νέα λεωφορεία;
Θα δρομολογηθούν όπου υπάρχει ανάγκη Θα είναι αστικού τύπου.
Δεν θα είναι μεγάλα λεωφορεία όπως για παράδειγμα οι
«φυσούνες». Μπορεί να εισαχθούν και στις τουριστικές γραμμές.

Έχετε προχωρήσει στο σχεδιασμό νέων δρομολογίων;
Δεν μπορούμε τώρα να προβούμε, στην προσθήκη νέων δρομολογίων
γιατί δεν επαρκούν τα οχήματα και οι οδηγοί. Τώρα είναι σε
κίνηση, όλα τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Μετά τον Οκτώβριο θα
προβούμε σε αλλαγές και θα θέσουμε σε εφαρμογή το χειμερινό
πρόγραμμα.
Θα γίνει ανακατανομή στα δρομολόγια της πόλεως;
Έχουμε ξεκινήσει την εκπόνηση του σχετικού σχεδίου. Δεν
καταφέραμε όμως να το υλοποιήσουμε. Αυτό θα γίνει ίσως το νέο
έτος.
Έγιναν φέτος οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού για την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης;
Προχωρήσαμε σε προσλήψεις, εποχιακού προσωπικού για να
καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης. Θέλουμε να προχωρήσουμε
και σε δεύτερη σύμβαση ώστε να έχουμε προσωπικό καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους και να μην υπάρχουν κενά.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη ΡΟΔΑ;
Όπως σας ανέφερα ήδη, προχωρούμε, στην αγορά τριών
μεταχειρισμένων λεωφορείων . Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
για την δημιουργία των έξυπνων στάσεων. Η προετοιμασία για
συγκεκριμένο έργο, που θα στοιχίσει περισσότερο από 300.000
ευρώ είχε ξεκινήσει από πέρσι. Σε πρώτη φάση θα εγκατασταθούν
15 «έξυπνες στάσεις» στις πύλες εισόδου και στο κέντρο της
πόλεως. Το επόμενο έτος θα εγκατασταθούν άλλες 15. Υπολογίζω
ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο τρία χρόνια.
Σε τι θα διαφέρουν από τις στάσεις που ήδη υπάρχουν;
Θα είναι σας αυτές, που υπάρχουν στην Αθήνα και παρέχουν
πληροφορίες στο επιβατικό κοινό για τα δρομολόγια του μετρό.
Εδώ θα παρέχονται πληροφορίες στους επιβάτες για τα
δρομολόγια,. Επίσης έγινε η παραχώρηση των υπαρχόντων στάσεων
στη ΡΟΔΑ και στο ΚΤΕΛ. Εμείς θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες
επισκευές και σε αντικαταστάσεις στο βαθμό που επιτρέπουν τα
οικονομικά μας.
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