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Αγαπητέ κύριε Γενικέ, 

 

Επιθυμούμε να αναφερθούμε στις συνθήκες λειτουργίας της Β΄ Βι.Πε. Βόλου,  στην 
απόφαση  της ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ χρέωσης κοινοχρήστων και την στάση των επιχειρήσεων 
απέναντι στα γεγονότα αυτά. 

Η Β΄ Βι.Πε. Βόλου, παρά το γεγονός ότι έχει χρόνο λειτουργίας μερικών δεκαετιών και παρά 
το ότι φιλοξενεί σημαντικό παραγωγικό δυναμικό στερείται πλήρως από υπηρεσίες 
κοινόχρηστης ωφέλειας, οι υποδομές της είναι από ανύπαρκτες έως απαξιωμένες και οι 
αυτονόητες ανταποδοτικές λειτουργίες (καθαριότητα, φωτισμός, ευταξία) παρά το γεγονός 
ότι χρεώνονται και πληρώνονται προς τον γειτονικό Δήμο ουδέποτε προσφέρθηκαν. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, το λογικά αναμενόμενο θα ήταν η εταιρία σας, η οποία είναι ο 
νόμιμος Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης της Βι.Πε, να εμπλακεί ενεργά στην 
επίλυση όλων αυτών των σημαντικών προβλημάτων της περιοχής και ασφαλώς για την 
εμπλοκή της αυτή να απαιτήσει την χρέωση κοινόχρηστων δαπανών.  

Και μία ανάλογη εμπλοκή θα σήμαινε, ως πρώτο βήμα,   

 Την διευθέτηση του τρόπου υπολογισμού και χρέωσης κοινόχρηστων δαπανών από 
τον γειτονικό Δήμο, (ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα), εφαρμόζοντας τον κανόνα της 
ανταποδοτικότητας, (άρθρο 58, παρ. 3, Ν. 3982/11), ο οποία ουδέποτε εφαρμόστηκε, 
δεδομένου ότι η περιοχή δεν φωτίζεται και δεν καθαρίζεται.  

 Την κατάρτιση προϋπολογισμού έτους και οργανωμένη διαβούλευσή  του με τις 
εγκατεστημένες μονάδες, για τον καλύτερο εντοπισμό των υφιστάμενων 
προβλημάτων και αναγκών και την ιεράρχηση της αντιμετώπισής τους (άρθρο 38, 
παρ. 1, του Καν. Λειτουργίας της Β΄ Βι.Πε., αρ. Φύλλου 2985/22/11/13). 

Θεωρούμε, ότι αυτή η σειρά πραγμάτων υπακούει στην αυτονόητη λειτουργία ενός τυπικού 
διαχειριστή.  



Αντ΄ αυτού,  η Εταιρία σας, αποφάσισε να ξεκινήσει την επιθυμητή από όλες τις 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις ενεργό εμπλοκή σας στην διαχείριση και αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της Β΄Βι.Πε. με την  χρέωση κοινόχρηστων δαπανών, που αφορούν, κατά 
βάση σε δαπάνες προσωπικού (!!!), το οποίο παρείχε στην Περιοχή ανύπαρκτες υπηρεσίες.  
Είναι εντυπωσιακό, ότι πάνω από το 90% των κοινόχρηστων αφορούσε σε ανάλογες 
δαπάνες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν άσχετες με τις προτεραιότητες της Περιοχής.  

Κρίνουμε αναγκαίο να αποσαφηνίσουμε, ώστε να μην παρερμηνευθεί η παρέμβαση του 
Συνδέσμου,  ότι οι επιχειρήσεις – μέλη μας δεν αρνούνται να επιβαρυνθούν με  κοινόχρηστες 
δαπάνες, οι οποίες αποκαθιστούν την εύρυθμη λειτουργία της Β΄ Βι.Πε. Άλλωστε, είναι αυτές 
και οι εργαζόμενοί τους, που υφίστανται το κόστος της εγκατάλειψης και προσπαθούν με 
δικές τους πρωτοβουλίες να αποκαταστήσουν ό,τι είναι δυνατόν.  

Θεωρούμε, όμως, αδιανόητο να επιβάλλονται απίθανες χρεώσεις για ανυπόστατες υπηρεσίες 
και για ανύπαρκτες ή αδιάφορες προς την Περιοχή παρεμβάσεις. Ούτε σοβαρό είναι, ούτε 
υπακούει στις ελάχιστες προδιαγραφές της σχέσης διαχειριστή – εγκατεστημένου. 

Αγαπητέ κύριε Γενικέ, 

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε πλήρως την κατάσταση και επιθυμείτε όπως και οι 
επιχειρήσεις να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, επ΄ ωφελεία της καλής λειτουργίας της 
Βι.Πε.  

Πιστεύουμε ότι η καλύτερη διαδρομή ενεργειών, που αποκαθιστά σχέσεις εμπιστοσύνης, 
σεβασμού και αλληλοκατανόησης είναι: 

1. Η απόσυρση των δύο Τιμολογίων σας, που αφορούν σε ανύπαρκτες ή έστω 
αδιάφορες για την καλή λειτουργία της Β΄Βι.Πε., υπηρεσίες. 

2. Η άμεση έναρξη συζητήσεων για την ιεράρχηση των αναγκών της Περιοχής που 
χρήζουν προτεραιότητα 

3. Η συμφωνία για τον τρόπο χρέωσης των κοινοχρήστων δαπανών. 
4. Η άμεση κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 2015, ώστε να αρχίσει η διαχείριση με 

συναίνεση και διαφάνεια. 

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, εφόσον το επιθυμείται, είναι στην διάθεσή 
σας, να συμβάλλει σε όλα τα βήματα, για την ανάπτυξη μίας εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ 
της Βι.Πε. ΕΤΒΑ και των εγκατεστημένων στην Β΄ Βι.Πε. επιχειρήσεων. 

Αναμένοντας τις θέσεις για τις παραπάνω προτάσεις, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για 
την διάθεσή σας ώστε να αναπτυχθεί μία γόνιμη συνεργασία. 
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