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Τι αποκάλυψε ο έλεγχος των στρατιωτικών αρχών - Αντί για «cook and serve» είχαν κατεψυγμένο φαγητό - Τελευταία προειδοποίηση στην
εταιρεία που έχει αναλάβει τη σίτιση των προσφύγων 

Λίγες ημέρες μετά τα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης σε πρόσφυγες στη Χίο, το protothema.gr αποκαλύπτει έγγραφο-ντοκουμέντο των
στρατιωτικών αρχών από το οποίο προκύπτει ότι οι στρατιωτικές αρχές εντόπισαν ακατάλληλες μερίδες φαγητού και στη Μυτιλήνη. 
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Κλιμάκιο της 98 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις
εταιρείας που έχει αναλάβει τη σίτιση προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στη Μυτιλήνη.
Η ομάδα των στρατιωτικών διαπίστωσαν ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει να παρασκευάζει ζεστό
φαγητό για τους πρόσφυγες, είχε εκατοντάδες μερίδες με φαγητό προπαρασκευασμένο -άγνωστο
πότε- την ίδια ώρα που εκατοντάδες μερίδες κοτόπουλου ήταν εκτεθειμένες εκτός φούρνου και
χωρίς κάλυψη για την προστασία τους από έντομα. 

Στο χώρο που φυλασσόταν το φαγητό οι μύγες έκαναν... πάρτι, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους
για τους ανθρώπους που θα καταναλώσουν το εκτεθειμένο φαγητό και κατά παράβαση των όρων
της σύμβασης η οποία δεσμεύει την εταιρεία που έχει αναλάβει τη σίτιση των προσφύγων στη
Μυτιλήνη. 

Επιπλέον, οι στρατιωτικοί ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πολλές μερίδες φασολάκια ήταν μαγειρεμένες
από τις 9 Μαϊου, όπως παραδέχθηκε και ο μάγειρας της επιχείρησης, ενώ προορίζονταν να δοθούν

ως φαγητό στους πρόσφυγες την επομένη, δηλαδή στις 10 Μαϊου, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία υποχρεώνει την εταιρεία catering να διαθέτει
ζεστό -cook and serve- φαγητό... 

Τα ευρήματα των αξιωματικών του στρατού υποχρέωσαν την 98 ΑΔΤΕ να προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση προς την εταιρεία που έχει αναλάβει την
σίτιση προσφύγων και μεταναστών στη Μυτιλήνη ότι θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι στρατιωτικοί προειδοποιούν ότι σε άλλη περίπτωση,
θα επιβάλλουν στην εταιρεία catering τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση.
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Στη Μυτιλήνη ταξίδεψε με τον σύζυγό της, Ανδρέα Καψάλη, η Έλενα Παπαρίζου, λίγο πριν φύγει για
Κρήτη για να συνεχίσει την περιοδεία της με τη Δέσποινα Βανδή. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια,
πάντρεψε ένα φιλικό της ζευγάρι το βράδυ της Δευτέρας, στον Μανταμάδο της Λέσβου.
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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.
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• 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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Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
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