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Σε νέο διαγωνισμό για τη ναύλωση πλοίου, προκειμένου να φιλοξενηθούν μετανάστες και πρόσφυγες από τον καταυλισμό της Μόριας στην Μυτιλήνη,
αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο εκπρόσωπος της εταιρείας European
Management company που κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό, δεν προσήλθε έως σήμερα στις 3 το μεσημέρι στην Ακτή Βασιλειάδη για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση στο διαύγεια ο σχετικός μειοδοτικός διεθνής διαγωνισμός συνολικού προϋπολογισμού 37.400 ευρώ την ημέρα,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, είχε ανατεθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Ναυτιλίας στην εταιρεία European
Management company έναντι του ποσού των 28.520 ευρώ την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν
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ανάγκες σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών από τον
καταυλισμό Μόρια της Λέσβου. 

Οι υπηρεσίες μίσθωσης και ναύλωσης του πλοίου της εταιρείας ήταν διάρκειας ενός μήνα από
21/06/2016 έως 21/10/2016 με δυνατότητα παράτασης έως 21/11/2016. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Ναυτιλίας
σε κάθε έναν από τους επιβαίνοντες φιλοξενούμενους μετανάστες και πρόσφυγες, θα έπρεπε να
παρέχεται κάθε έξι ώρες δωρεάν τουλάχιστον ένα μπουκάλι 750ml νερό και δωρεάν πρόγευμα
πρόχειρης τροφής τουλάχιστον ένα σάντουιτς άνευ χοιρινού κρέατος. 

Επίσης, στο πλοία θα πρέπει να παρέχονται βασικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
(ύπαρξη φαρμακείου για την αντιμετώπιση πρωτογενών περιστατικών). 

Σημειώνεται, ότι η πρόσκληση - εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ναύλωση πλοίου, προκειμένου να
φιλοξενηθούν πρόσφυγες και μετανάστες από τον καταυλισμό της Μόριας στη Μυτιλήνη, δεν είχε κοινοποιηθεί στο ΣΕΕΝ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που προκάλεσε τις αντιδράσεις ορισμένων ναυτιλιακών εταιρειών. 

Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είχαν εκφράσει την δυσφορία τους για το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που δόθηκε για την
υποβολή προσφορών ήταν πολύ μικρό, καθώς χθες υπεγράφη από τον υπουργό η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι εταιρείες θα έπρεπε
να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο
ΣΕΕΝ είχε στείλει ήδη επιστολή για το θέμα στον αρμόδιο υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα. 

Παρέμβαση Δρίτσα για το διαγωνισμό 

«Επιβατηγά, οχηματαγωγά» ζητήθηκαν στον διαγωνισμό, για να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγων/μεταναστών, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Βήμα fm». «Πρέπει κανείς να έχει δυνατότητα να μην τρέχει την τελευταία
στιγμή. Όταν βγάζει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος ή ένα διαγωνισμό, να μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών και όχι μόνο μία, γιατί μετά
δεν θα είχαμε νομιμότητα, να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή, ένα οχηματαγωγό και να μεταφέρουμε κοντέινερ», εξήγησε και ανέφερε ότι με αυτό τον
τρόπο ανταποκρίθηκε το υπουργείο στην κάλυψη των αναγκών για μεταφορές οικιακών και άλλων αναγκών. 

Ερωτηθείς γιατί ο διαγωνισμός γίνεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος είπε πως «το κατεπείγον, δεν προέκυψε από μία δική μου αυθαίρετη
εκτίμηση, ήταν το αίτημα και του δημάρχου Λέσβου και της περιφερειάρχου Βορείου Αιγαίου, και όλων των παραγόντων του νησιού» και προσέθεσε:
«Κάποιοι μάλιστα, παράγοντες με προέτρεπαν -οι παράγοντες, όχι ο δήμαρχος ή η περιφερειάρχης- να παρανομήσω κιόλας, να στείλω ένα πλοίο
έτσι, χωρίς σύμβαση, να το στείλω εκείνη την ώρα, το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να γίνει. Ο νόμος ο οποίος ρυθμίζει όλα αυτά τα ζητήματα, ο 4366
του 2016, μας έδινε το δικαίωμα και απευθείας ανάθεση να κάναμε. Στην επιτακτικότητα και στο επείγον του πράγματος, μέτρησε και το γεγονός ότι
από αύριο τα ξημερώματα, έχουμε απεργία της ΠΝΟ και επομένως κανένα πλοίο δεν θα μπορούσε να αναχωρήσει ούτε και αυτό». 

Ο κ. Δρίτσας σημείωσε ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν δυο εταιρείες και πως το πλοίο μπορεί «εφόσον χρειαστεί, όπως χρειάστηκε εχθές το βράδυ,
να φιλοξενήσει κόσμο». 

«Δεν θα αναθέσουμε στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα αστυνομικά καθήκοντα για ένα πλοίο που ναυλώνεται για αυτό το πράγμα. Το Λιμενικό Σώμα
είναι παρόν και ελέγχει. 

Δεν θα βάλουμε ανεξέλεγκτη σύνθεση ανθρώπων εκεί, θα βάλουμε τους ανθρώπους που έχουν κυρίως ανάγκη, τα μικρά παιδιά, τις οικογένειες, τους
ασθενείς», επισήμανε επίσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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