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Τρί, 18/07/2017 - 13:11Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Τρίτη, 22/09/2015 | Κοινωνία

Διεκόπη εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα η σίτιση των μεταναστών στα κέντρα κράτησης και ταυτοποίησης όλης της χώρας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
εξέθεσε την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κρίνοντας παράνομη διάταξη στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση που επέτρεπε την
κάλυψη της δαπάνης σίτισης των αλλοδαπών από τον κρατικό προϋπολογισμό, δίχως να έχει προηγηθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη - επιλογή των
εταιρειών catering.

Οσοι αλλοδαποί οδηγούνται στο κέντρο ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου δεν κρατούνται αλλά
αφήνονται άμεσα ελεύθεροι, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει δυνατότητα να τους παράσχει φαγητό. Στην
Αμυγδαλέζα αντίστοιχα, οι ανάγκες σίτισης των υπό απέλαση αλλοδαπών καλύπτονται είτε από τις
λέσχες της Αστυνομίας είτε περιστασιακά από τις εταιρείες catering που παραμένουν απλήρωτες
από πέρυσι το φθινόπωρο. Ερευνα για τις συμβάσεις απευθείας ανάθεσης μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και
ιδιωτών διεξήγαγε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ σχετικός φάκελος έχει υποβληθεί
στην Εισαγγελία Διαφθοράς.

Οπως είχε αποκαλύψει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στο φύλλο της 21ης Ιουνίου, η προηγούμενη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, προκειμένου να ξεπεράσει θέματα νομιμότητας των συμβάσεων που είχε
υπογράψει η ΕΛ.ΑΣ. με ιδιοκτήτες catering, συμπεριέλαβε στον νόμο για την αντιμετώπιση της

ανθρωπιστικής κρίσης άρθρο που: α) παρείχε τη δυνατότητα η δαπάνη σίτισης να καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΛ.ΑΣ. ακόμα και
αν το έργο έχει παραχωρηθεί με απευθείας ανάθεση και β) βάπτιζε «σύννομες» όλες τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί από τον Οκτώβριο του 2013
και μετά. Ωστόσο, τις εν λόγω συμβάσεις είχαν κρίνει παράτυπες το Νομικό Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους. Στις γνωματεύσεις τους
διαπίστωναν ότι η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται να εφαρμοστεί μία και μόνη φορά για λόγους κατεπείγοντος, καθώς και ότι η
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κάλυψη της δαπάνης με διαδικασία όμοια εκείνης που ακολουθείται για τους κρατουμένους των Αστυνομικών Τμημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί
στην περίπτωση των παράτυπων μεταναστών. Παρόμοιο είναι το σκεπτικό της απόφασης που κοινοποιήθηκε προ ημερών στην ηγεσία των
υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δημόσιας Τάξης και κρίνει παράτυπη την εκταμίευση 6 εκατ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία, προκειμένου να
καλυφθούν οι δαπάνες σίτισης των αλλοδαπών κρατουμένων δίχως να προηγηθεί δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη - επιλογή των εταιρειών
catering. 

Ερωτηθείς σχετικά αξιωματούχος του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, δήλωσε ότι κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρόκειται να
κατατεθεί τις επόμενες ημέρες αίτηση ανάκλησης και προσέθεσε ότι έως ότου λυθεί το θέμα, οι ανάγκες σίτισης των μεταναστών θα
καλύπτονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία ή από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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