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ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΣΗ «ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ»
Όπωπ είμαι γμωρςό ρςιπ 26-05-2009 είυε σπξγοατεί από ςημ ποξηγξύμεμη
διξίκηρη ςηπ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μξμξμεςξυική Αμώμσμη Εςαιοεία ΟΤΑ, «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ
ΑΕ», διεςήπ ρύμβαρη με ςημ εςαιοία «Μαλαμαςίμα» για ςημ απξκλειρςική
αμςιποξρωπεία ςωμ εμτιαλωμέμωμ αμθοακξύυωμ μεοώμ «Ξιμό Νεοό» για ςημ
Ελλάδα -πλημ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ- και ςξ ενωςεοικό. Η ρύμβαρη έληνε ρςιπ
26-05-2011 και η διξίκηρη ςηπ «Ξιμό Νεοό» έρςειλε ειδξπξίηρη ρςημ εςαιοία
«Μαλαμαςίμα» με ςημ ξπξία ςηπ κξιμξπξιξύρε ςημ απόταρη ςξσ Διξικηςικξύ
Σσμβξσλίξσ για επαμαδιαποαγμάςεσρη ςηπ ρσμεογαρίαπ, η ξπξία όμωπ δεμ
θα είυε ρε καμία πεοίπςωρη ςημ έμμξια ςηπ απξκλειρςικήπ ρσμεογαρίαπ,
καθώπ κοίθηκε όςι δεμ ήςαμ επωτελήπ για ςημ «Ξιμό Νεοό».
Η εςαιοία «Μαλαμαςίμα» ποξυώοηρε ρε καςάθερη αρταλιρςικώμ μέςοωμ με
ρςόυξ ςη ρσμέυιρη ςηπ απξκλειρςικήπ αμςιποξρώπεσρηπ ςωμ μεοώμ ςηπ «Ξιμό
Νεοό», με βαρική επιυειοημαςξλξγία όςι έυει ποαγμαςξπξιήρει ρσμτωμίεπ με
μεγάλεπ αλσρίδεπ super market και θα σπήουε ποόβλημα ρςημ ςοξτξδξρία.
Επίρηπ, η «Μαλαμαςίμα» ποξρπάθηρε μα ρσμδέρει ςημ απξκλειρςική
αμςιποξρωπεία ςωμ μεοώμ ςηπ «Ξιμό Νεοό» με ςημ επέμδσρη ςωμ 8.000.000€
πξσ έυει ρσμτωμήρει με ςημ ποξηγξύμεμη διξίκηρη ςηπ «Ξιμό Νεοό» και
ποέπει μα ξλξκληοωθεί μέυοι ςξμ ποξρευή Σεπςέμβοιξ -ξπόςε λήγξσμ και ξι
παοαςάρειπ πξσ έυει λάβει η «Μαλαμαςίμα»- για μα είμαι ρσμεπήπ με ςιπ
ρσμβαςικέπ ςηπ σπξυοεώρειπ.
Τξ ρκεπςικό ςηπ ποξρπάθειαπ εταομξγήπ αρταλιρςικώμ μέςοωμ για ςη
ρσμέυιρη ςηπ απξκλειρςικήπ ρσμεογαρίαπ αμςικοξύρςηκε από ςξ Δήμξ
Αμσμςαίξσ με ςη λξγική όςι η ρσμέυιρη ςωμ ρσμεογαριώμ ςηπ «Μαλαμαςίμα»
με ςιπ μεγάλεπ αλσρίδεπ super market θα μπξοξύρε μα ρσμευιρςεί, καθώπ η
διξίκηρη ςηπ «Ξιμό Νεοό» επιθσμεί ςημ διακξπή ςηπ απξκλειρςικόςηςαπ
και όχι ςηπ ρσμεογαρίαπ με ςημ εςαιοία και για ςξ λόγξ ασςό δεμ αομήθηκε
μα ρσμευίρει μα ποξμηθεύει με ποξϊόμςα ςημ «Μαλαμαςίμα». Σε όςι ατξοά
ρςημ ποξρπάθεια ρύμδερηπ ςηπ απξκλειρςικήπ διαμξμήπ ςωμ μεοώμ ςηπ «Ξιμό
Νεοό» με ςημ επέμδσρη πξσ έυει δερμεσςεί μα σλξπξιήρει είμαι ςξσλάυιρςξμ
αςσυήπ, καθώπ μεςά από δύξ και πλέξμ έςη δεμ έυει γίμει ςίπξςε και ρςα
επαμειλημμέμα αιςήμαςα ςξσ Δημάουξσ μα παοξσριαρςεί έρςω και κάπξιξπ
τάκελξπ ποξεςξιμαρίαπ ςξσ έογξσ ξι σπεύθσμξι ςηπ «Μαλαμαςίμα» δεμ έυξσμ
μα παοξσριάρξσμ ςίπξςα. Είμαι απξλύςωπ βέβαιξ όςι ρςξ διάρςημα ςξσ εμόπ
μήμα, πξσ απξμέμει για ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ έμςανηπ ςξσ έογξσ
καςαρκεσήπ μέαπ μξμάδαπ ρε χοημαςξδξςικό πλαίριξ, δεμ είμαι δσμαςό μα
εμςαχθεί η επέμδσρη ρε αμαπςσνιακό ποόγοαμμα, ποξκειμέμξσ μα
ποαγμαςξπξιηθεί η θοσλξύμεμη επέμδσρη ςωμ 8.000.000 εσοώ, ξπόςε
κάθε ποξρπάθεια ρύμδερηπ ςηπ επέμδσρηπ με ςημ απξκλειρςική διαμξμή
καςαοοέει.

Καςά ςημ ενέςαρη ςωμ αρταλιρςικώμ μέςοωμ ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ για μα
εμιρυύρει ςη θέρη ςξσ καςέθερε και για ςξ θέμα ςωμ ρςόυωμ πξσ είυαμ ςεθεί
από ςη ρύμβαρη. Αμςί η «Μαλαμαςίμα» μα πιάρει ςξ ρςόυξ ςηπ αύνηρηπ ςξσ
κύκλξσ εογαριώμ καςά 32% πεοίπξσ, πξσ ήςαμ ρσμβαςική ςηπ σπξυοέωρη,
ξσριαρςικά μείωρε ςξμ κύκλξ εογαριώμ ςηπ «Ξιμό Νεοό», καθώπ
ποξηγξύμεμξπ απξκλειρςικόπ αμςιποόρωπξπ είυε μα δείνει ςζίοξ 682.000 €
και η εςαιοία «Μαλαμαςίμα» παοξσρίαρε μέρξ όοξ ςζίοξσ ςωμ δύξ εςώμ
ρσμεογαρίαπ 637.000 €.
Τξ θέμα ςηπ μείωρηπ ςξσ ςζίοξσ ρσζηςήθηκε ρςξ ποξηγξύμεμξ Δημξςικό
Σσμβξύλιξ, όπξσ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιωρητίδηπ σπέθερε όςι
μπξοεί μα σπάουει ρυέρη με ςξμ αμςαγωμιρμό με ςα ξμξειδή ποξϊόμςα ςηπ
«Δξσμπιά», πξσ διαμέμει επίρηπ η «Μαλαμαςίμα», παοξσριάζξμςαπ ρςξιυεία
ςηπ εκπςωςικήπ πξλιςικήπ ςηπ εςαιοίαπ «Μαλαμαςίμα» για ςα εμτιαλωμέμα
αμθοακξύυα μεοά «Δξσμπιά» και «Ξιμό Νεοό». Σύμτωμα με ςα ρςξιυεία πξσ
είυε παοξσριάρει ξ Δήμαουξπ ρςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ η «Μαλαμαςίμα», ωπ
απξκλειρςικόπ αμςιποόρωπξπ ςωμ δύξ αμθοακξύυωμ μεοώμ, έδιμε
μεγαλύςεοεπ ποξρτξοέπ για ςη «Δξσμπιά» ρε όλεπ ςιπ αλσρίδεπ super
market, με απξςέλερμα μα μημ ποξωθείςαι όπωπ ποέπει ςξ «Ξιμό Νεοό».
Επίρηπ, επιρημάμθηκε όςι ρςξ εογξρςάριξ ςξσ αμςαγωμιρςικξύ μεοξύ ςηπ
«Δξσμπιά» η εςαιοία «Μαλαμαςίμα» έυει ήδη ποαγμαςξπξιήρει επέμδσρη ςηπ
ςάνηπ ςωμ 8.000.000€.
Τελεσςαίξ και αςοάμςαυςξ ρςξιυείξ ήςαμ η κακή ρσμεογαρία, καθώπ η
εςαιοία «Μαλαμαςίμα» δεμ έδωρε ρςη διξίκηρη ςηπ «Ξιμό Νεοό» ρςξιυεία για
ςξ πελαςξλόγιξ, ςξμ ςιμξκαςάλξγξ, ςημ πιρςωςική και εκπςωςική πξλιςική
ςηπ, αμ και η παοξυή ςωμ ρςξιυείωμ ασςώμ ήςαμ ρσμβαςική ςηπ σπξυοέωρη.
Μεςά ςημ παοξσρίαρη ςωμ παοαπάμω ρσμςοιπςικώμ ρςξιυείωμ για ςη
μξμξβαοή ρύμβαρη πξσ είυε σπξγοατεί με ςημ εςαιοία «Μαλαμαςίμα»
εκδόθηκε η ξοιρςική απόταρη για ςα αρταλιρςικά μέςοα πξσ καςέθερε η
εςαιοία «Μαλαμαςίμα» καςά ςηπ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μξμξμεςξυική Αμώμσμη Εςαιοεία
ΟΤΑ, «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ». Η δικαίωρη ςηπ «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ» δίμει ςημ εσκαιοία
ρςη δημξςική αουή μα θέρει μέξσπ ρςόυξσπ για ςημ αμάπςσνη ςηπ και ςημ
ποαγμαςξπξίηρη ρσμεογαριώμ πξσ θα δερμεύξσμ και ςιπ δύξ πλεσοέπ και θα
έυξσμ αμξιβαίξ ότελξπ. Για ςξ ρκξπό ασςό γίμεςαι μεγάλη ποξρπάθεια για
ςημ ποξρέλκσρη ρσμεογαςώμ πξσ θα έυξσμ ωπ ποξςεοαιόςηςα ςημ αύνηρη
ςωμ πωλήρεωμ ςωμ ποξϊόμςωμ ςηπ «Ξιμό Νεοό» και ςη βελςίωρη ςηπ θέρηπ
ςηπ επιυείοηρηπ.
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