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Με τη ΔΕΔΑΠΑΛ να συνεχίζει να αποτελεί την αιχμή των δραστηριοτήτων του δήμου Λέσβου, την ίδια στιγμή που η κοινή
γνώμη, αλλά και το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο γνωρίζει ελάχιστα σχετικά με την ακριβή λειτουργία της, τη συνεργασία
της με τις ΜΚΟ και τις περιβόητες προσλήψεις της, οι φωνές περί αδιαφάνειας στο καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε επί των
ημερών της σημερινής δημοτικής αρχής και για την ιδιόρρυθμη προσωποπαγή διοίκησή της ,από τον πρόεδρο της
διαδημοτικής εταιρείας και αντιδημάρχου Καθαριότητας Γιώργο Κατζανό, πληθαίνουν. Το «Ε» λοιπόν σήμερα φέρνει στη
δημοσιότητα για πρώτη φορά μία ανεπίσημη "ενημέρωση" της επιχείρησης (σ.σ. καθώς επισήμως ακόμα δεν έχει
τοποθετηθεί με σαφήνεια) σχετικά με τις συμβάσεις που φέρεται να έχει υπογράψει με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο
νησί, προς ενίσχυση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας λόγω του «προσφυγικού». Η ίδια η ΔΕΔΑΠΑΛ στο έγγραφο που
δημοσιεύεται σήμερα, ενημερώνει πως ούτε λίγο ούτε πολύ ενισχύθηκε με περίπου μισό εκ. ευρώ για υπηρεσίες
καθαριότητας στους καταυλισμούς των προσφύγων και σε χώρους συγκέντρωσης τους,οπως στις βόρειες ακτές και στο
λιμάνι , χωρίς όμως -για μία ακόμη φορά- να αναφέρεται συγκεκριμένα στον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε για
να εκτελεστούν οι συμβάσεις, στο ποιος έλεγξε την υπογραφή τους καθώς και στο ποιος έλεγξε την εκτέλεσή τους.

Η ελάσσονα αντιπολίτευση μέσω των επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου» Στράτου Γεωργούλα και του επικεφαλής των
«Ενεργών Πολιτών» Νίκου Κουρτζή, έχουν κατά καιρούς υποβάλλει δημόσια ερωτήματα προς τον δήμαρχο Λέσβου και
στον πρόεδρο της επιχείρησης, τόσο για το καθεστώς προσλήψεων που έγιναν πριν την εμφάνιση του «προσφυγικού» στο
νησί, όσο και για το ακριβές περιεχόμενο της συνεργασίας της ΔΕΔΑΠΑΛ με τις ΜΚΟ.

Προκλητική σιωπή 
Ωστόσο μέχρι και σήμερα, οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής στα συγκεκριμένα ερωτήματα αλλά και σε κατά καιρούς
δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, αντί να δώσουν εξηγήσεις, μάλλον ενέτειναν τελικά το γενικότερο αίσθημα που
επικρατεί ως σήμερα, περί αδιαφάνειας στην λειτουργία της. Καθώς η ΔΕΔΑΠΑΛ ενώ όφειλε να είχε δώσει δημόσια και
χωρίς περιστροφές ακριβή στοιχεία για τις συμβάσεις που φερόταν να είχε υπογράψει με ΜΚΟ, αλλά και τα ποσά που
έλαβε για την εκτέλεση αυτών, αρκούνταν στο να απαντάει γενικόλογα πολιτικά στα συγκεκριμένα ερωτήματα ή να πετάει
απλά τη μπάλα στην κερκίδα με επιχείρημα το ότι έβαλε (που πράγματι έβαλε και με το παραπάνω) «πλάτη» και για
λογαριασμό του κράτους στο πρόβλημα που προέκυψε με τη διαχείριση του προσφυγικού.

Παρ΄ όλα αυτά το «Ε» εξασφάλισε ένα αποκαλυπτικό" ντοκουμέντο",που αποτελεί ανεπίσημη ενημέρωση της ίδιας της
διοίκησης της ΔΕΔΑΠΑΛ  ως προς τις συμβάσεις που υπέγραψε ως σήμερα με ξένες ΜΚΟ. Στο έγγραφο που δημοσιεύεται,
αποτυπώνεται η στενή συνεργασία της με την μεγάλη ΜΚΟ ,την  IRC που έχει διαθέσει χρήματα για την καθαριότητα στον
Καρά Τεπέ, αλλά και του λιμανιού και άλλων χώρων φιλοξενίας προσφύγων, σε περιόδους όπου η Λέσβος και ο δήμος
είχαν μείνει εντελώς μόνοι στην μάχη της διαχείρισης πρωτοφανών για την Ευρώπη προσφυγικών ροών,χρήματα που

σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ΔΕΔΑΠΑΛ,από τον Ιούλιο έως και τέλους του 2015 ξεπερνούν τις 215.000 ευρώ. Στο
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σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ΔΕΔΑΠΑΛ,από τον Ιούλιο έως και τέλους του 2015 ξεπερνούν τις 215.000 ευρώ. Στο
ίδιο έγγραφο αποτυπώνεται και η συνεργασία με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» για την καθαριότητα διαφόρων χώρων 
τουπροσφυγικού που ξεπερνούν τις 117.000 ευρώ, αλλά και με άλλες δύο εθελοντικές οργανώσεις,όπως η Mercy Corps με
χρηματοδοτήσεις ύψους 124.000 ευρώ και η D.R.C. με 20.000 ευρώ.

Ποιος έλεγξε, ποιοι δούλεψαν και πόσοι; 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης της ΔΕΔΑΠΑΛ για υπηρεσίες καθαριότητας, αγγίζει  σχεδόν το μισό εκ. ευρώ, αλλά πέραν
αυτής της πληροφορίας, δεν υπάρχει καμία άλλη που να αναφέρει συγκεκριμένα τον αριθμό των εργαζομένων που
προσέλαβε για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, αλλά και για το ποιος έλεγξε την υπογραφή και την εκτέλεση αυτών.
Ενισχύοντας δηλαδή την εντύπωση περί του "άβατου" της διαδημοτικής εταιρείας και των «εν κρυπτώ και παραβύστω"
προσλήψεων, σε μία εποχή πια που το «προσφυγικό» δεν αποτελεί την «έκτακτη» κατάσταση του περασμένου καλοκαιριού
που έπιασε στον ύπνο όχι μόνο το κράτος, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά μία παγιωμένη κατάσταση, που έχει
φτάσει σε ένα σημείο «ομαλής» διαχείρισης στο πλαίσιο των νόμων του κράτους αλλά και εκείνων που διέπουν την
αυτοδιοίκηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεών της. Παράλληλα, με δεδομένη την πεισματική άρνηση της δημοτικής
αρχής ,ως σήμερα, να μοιραστεί με την κοινή γνώμη και το δημοτικό συμβούλιο το καθεστώς συνεργασίας της με τις ΜΚΟ,
κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και το αν οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί τελικά μεταξύ ΔΕΔΑΠΑΛ και ΜΚΟ βάσει
του παρόντος εγγράφου που δημοσιοποιούμε σήμερα, είναι μόνον αυτές ή αν υπάρχουν και άλλες. Όπως δεν γνωρίζει και
κανείς για το καθεστώς εργασίας των ανθρώπων που εργάστηκαν για την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, των αποδοχών
τους, τον τρόπο πρόσληψής τους καθώς και τον… αριθμό τους!

Τα αναπάντητα «μπλοκάκια» και η… Χίος 
Με «δεδικασμένο» δε κιόλας, την καταγγελία (χωρίς διάψευση) του επικεφαλής του "Αλλου Δρόμου" πριν από μήνες, για
πάνω από 100 προσλήψεις με μπλοκάκι στην διαδημοτική επιχείρηση , πριν ακόμα το προσφυγικό «απογειώσει» τις
δραστηριότητες της ΔΕΔΑΠΑΛ! Μίας ΔΕΔΑΠΑΛ βεβαίως η οποία βάσει καταστατικού επιτελεί ρόλο για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και που  επί των ημερών του Γιώργου Κατζανού έχει υποκαταστήσει την υπηρεσία καθαριότητας
,μαζί με τη... συντήρηση των οχημάτων του δήμου και διαδραματίζει εμφανώς κυρίαρχο ρόλο στην διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης. Μήπως όμως είναι πια ο καιρός η δημοτική αρχή να δώσει επιτέλους απαντήσεις και να
συμβουλευτεί την αντίστοιχη λειτουργία της «Μονομετοχικής», εταιρίας του δήμου Χίου, που εδώ και καιρό έχει
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συμβουλευτεί την αντίστοιχη λειτουργία της «Μονομετοχικής», εταιρίας του δήμου Χίου, που εδώ και καιρό έχει
αντίστοιχη λειτουργία με την ΔΕΔΑΠΑΛ γύρω από το προσφυγικό, αλλά φροντίζει με διαδοχικά δελτία Τύπου να
ενημερώνει για τη συνεργασία της με τις ΜΚΟ, την οποία εποπτεύει πραγματικά, με φυσική παρουσία και η
αντιπολίτευση; Μπορεί η δημοτική αρχή και η διοίκηση τηε ΔΕΔΑΠΑΛ να θεωρεί ότι στο όνομα της διαχείρισης του
προσφυγικού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει,αλλά καθόλου δεν είναι έτσι.Ωφείλει να τα φέρει όλα στο φως 
και με στοιχεία χωρίς καμιά άλλη υπεκφυγή!
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