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 Ξανά «διαγωνισμός» για τη σίτιση του hot spot

Οι καταγγελίες για «φωτογραφικές» προκηρύξεις, παρά τη παρέμβαση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον
δεν «έπιασαν»
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Το Επιμελητήριο Λέσβου με ανακοίνωσή του ενημερώνει τα μέλη του ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση «των
προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που καθιστά
αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας».

Το Επιμελητήριο Λέσβου με ανακοίνωσή του ενημερώνει τα μέλη του ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση «των
προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που καθιστά
αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας».

Κοινώς για τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού για την ανάδειξη της εταιρείας catering που θα αναλάβει για τον επόμενο
μήνα τη σίτιση των hot spots των νησιών.

Το Επιμελητήριο αποφεύγει να κάνει  οποιαδήποτε κριτική στο διαγωνισμό, αλλά η ενημέρωσή του για τη νέα διαδικασία
που διενεργείται την ερχόμενη Παρασκευή επιβεβαιώνει πως οι καταγγελθέντες από τους νησιώτες επαγγελματίες ως
«φωτογραφικοί» διαγωνισμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξακολουθούν να υφίστανται, oι οποίοι κατέληξαν στη
Σάμο και στη Χίο σε αθηναϊκή εταιρεία, εκτός από τη Λέσβο, όπου η αρμόδια επιτροπή που κρίνει τους διαγωνισμούς είχε
διαπιστώσει λάθος στην υποβολή της πρότασης.

Οι εκτιμήσεις των ιδιοκτητών catering στα νησιά εκτιμούν πως αυτήν τη φορά όλοι οι διαγωνισμοί θα καταλήξουν σε
εταιρεία των Αθηνών και δείχνουν πως η κοινή παρέμβαση πριν από μία εβδομάδα των βουλευτών Λέσβου, Σάμου και
Χίου του ΣΥΡΙΖΑ στα αρμόδια Υπουργεία μάλλον δεν είχε αντίκρισμα.

Η δημοσιότητα με συνοπτικές διαδικασίες θα κρατήσει δύο μέρες, από χθες δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 14 Απριλίου,
και αντικείμενό της είναι η σίτιση των προσφύγων και μεταναστών με τιμή έναρξης τα 5,87 ευρώ/άτομο ημερησίως. Η νέα
σύμβαση θα ξεκινά από την 1 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 30 μέρες. 

Και για καθαριότητα 
Αντίστοιχη διαδικασία θα γίνει και για τις υπηρεσίες καθαριότητας στο κέντρο υποδοχής της Μόριας, πάλι με συνοπτικές
διαδικασίες και με προθεσμία υποβολής πρότασης από την ημέρα της δημοσιότητας, δηλαδή από χθες 12 Απριλίου, μόλις
δύο μέρες, αφού την Παρασκευή 14 Απριλίου θα βγει ο μειοδότης για τις υπηρεσίες αυτές με μέγιστο προϋπολογισμό τις
40.000 ευρώ για 30 μέρες. Και απ’ ό,τι φαίνεται, το... βιολί αυτό θα πάει έτσι στο όνομα του κατεπείγοντος και της εθνικής
ασφάλειας!

Η βιομηχανία αυτή καλά κρατεί και θα συνεχίσει έτσι, εκτός των διαδικασιών του δημόσιου λογιστικού, γράφοντας στα
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Η βιομηχανία αυτή καλά κρατεί και θα συνεχίσει έτσι, εκτός των διαδικασιών του δημόσιου λογιστικού, γράφοντας στα
παλαιότερα των... υποδημάτων το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια, για τα οποία κατά τ’ άλλα κόπτονται οι σημερινοί
κυβερνώντες, που έχουν ανοίξει μέτωπο κατά της διαφθοράς.

Δικαιολογημένα κάποιοι ισχυρίζονται ότι με το προσφυγικό κάποιοι θα κερδοσκοπήσουν, αφού συνηθισμένες υπηρεσίες,
που έχουν καταστεί και απολύτως προβλέψιμες, κάποιοι εξακολουθούν να τις παρουσιάζουν ως έκτακτες που πρέπει να
αντιμετωπιστούν με διαδικασίες κατεπείγοντος, που εν πολλοίς είναι και «φωτογραφικές».

Το γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες γίνονται με το γράμμα του νόμου δεν σημαίνει ότι δεν επιδέχονται επανεξέτασης στη
λογική της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, που καταφανώς πλήττεται απ’ αυτές τις συνοπτικές διαδικασίες που
ακολουθούνται.
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