Νέο τρενάκι και 3 λεωφορεία
θα προμηθευτεί η «ΡΟΔΑ»
Στην Ιταλία και Γερμανία μετέβη την περασμένη εβδομάδα ο
πρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κ. Δημήτρης Παρασκευάς, με σκοπό την
αγορά ενός καινούργιου τουριστικού τρένου αλλά και τριών
μεταχειρισμένων λεωφορείων που θα ενισχύσουν τον στόλο της
δημοτικής επιχείρησης συγκοινωνιών.
Όπως έγινε γνωστό, ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια
των λεωφορείων έχει ολοκληρωθεί, ενώ η αγορά ενός καινούργιου
τρένου αποφασίσθηκε λόγω παλαιότητας του υπάρχοντος, που
συμπληρώνει δώδεκα χρόνια λειτουργίας.
Όπως δήλωσε στην «δ» ο κ. Παρασκευάς: «Επειδή δεν υπάρχει στην
Ελλάδα αντιπρόσωπος της εταιρείας, με αυτού του είδους τα
τουριστικά τρένα, έπρεπε να μεταβούμε στην Ιταλία για την
αγορά νέου .
Το κόστος ανέρχεται στα 250.000 ευρώ (με τρία βαγόνια) και θα
γίνει μέσω ‘Leasing’. Το νέο τουριστικό τρένο είναι το πλέον
κερδοφόρο κομμάτι της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που αποφέρει πολλά έσοδα στην
επιχείρηση και η διοίκηση εκτιμά ότι θα είναι πολύ εύκολο να
αποπληρωθεί».
Το επόμενο βήμα αφορά την προμήθεια τριών μεταχειρισμένων
αστικών λεωφορείων, δωδεκάμετρων, η παραλαβή των οποίων
εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Το
κόστος για τα λεωφορεία αυτά ανέρχεται στα 145.000 ευρώ και θα
δρομολογηθούν κατά την διάρκεια της τουριστικής σεζόν.
«Υπάρχουν κάποια λεωφορεία τα οποία χρήζουν απόσυρσης λόγω
παλαιότητας καθώς είναι άνω των 15 ετών. Παρουσιάζουν συνεχώς
βλάβες και το κόστος συντήρησής τους είναι πλέον δυσβάστακτο.
Εμείς θέλουμε να τα αποσύρουμε σταδιακά και να τα
αντικαταστήσουμε με νεώτερα οχήματα.
Εάν δεν αγοραστούν τουλάχιστον τέσσερα νεώτερα οχήματα, δεν
μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα υπάρχοντα που έχουν συνεχώς
βλάβες και δημιουργούν προβλήματα στα δρομολόγια και στην
εξυπηρέτηση των επιβατών. Πιστεύω ότι από το τέλος του 2017 θα

έχουμε καταφέρει να αποσύρουμε όλα τα λεωφορεία που είναι
γηρασμένα», είπε ο πρόεδρος της ΡΟΔΑ.
Σε ερώτηση σχετικά με τον απολογισμό εσόδων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ καθώς
φτάνουμε στο τέλος του 2016, ο κ. Παρασκευάς εμφανίσθηκε
μερικώς ικανοποιημένος, καθώς, ενώ αυξήθηκαν τα κέρδη, δεν
ήταν αυτό αρκετό, λόγω κατακόρυφης αύξησης του ΦΠΑ που οδήγησε
σε προβλήματα:
«Το 2016 ήταν πολύ καλύτερο από το 2015. Όμως αυτό δεν φάνηκε
στην πράξη, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ που οδήγησε σε αυξήσεις
της τάξης του 24%. Προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε την αύξηση
αλλά είναι δύσκολο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πολλούς
λόγους.
Για να καταλάβετε, φέτος πληρώσαμε 400.000 ευρώ παραπάνω στην
Δ.Ο.Υ. για ΦΠΑ σε σχέση με το 2015. Γι’ αυτό υπάρχει σκέψη να
προχωρήσουμε σε αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων».
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ προσανατολίζεται με
την έναρξη του νέου έτους να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό των
δρομολογίων ενόψει της επόμενης τουριστικής σεζόν για το νησί
–εφόσον ξεκαθαριστεί και το καθεστώς με τις προσλήψεις.
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