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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) 
για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες - Κ.Μ.: Π108/2020 

 
             Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ.: 66683/28-09-20 email, παραθέτουμε τις ακόλουθες 
διευκρινίσεις: 
 
Ερώτημα 1. Στις τεχνικές προδιαγραφές της 1-ης Ομάδας αναφέρεστε στην παράδοση καθημερινά 
ζεστής μερίδας φαγητού με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου. 
Για την ζεστή μερίδα φαγητού, δεν είναι απαραίτητη η σήμανση με αυτοκόλλητο ταμπελάκι οπού και να 
αναφέρονται τα συστατικά, τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες και η ασφαλή ώρα κατανάλωσης του φαγητού? 
 
Ερώτημα 2. Στις τεχνικές προδιαγραφές της 1-ης Ομάδας αναφέρεστε ότι, την Παρασκευή θα 
παραδίδονται και οι μερίδες του Σαββάτου & της Κυριακής ή και το φαγητό των αργιών μια ημέρα πριν. 
Εκτός από με το λογότυπο του Δήμου Ιλίου, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση σήμανσης για τον τρόπο 
συντήρησης και  διαχείρισης (οδηγία αναθέρμανσης στην περίπτωση συντήρησης σε ψύξη)? 

 
 
Απάντηση στα ερωτήματα 1. & 2.:   Στις τεχνικές προδιαγραφές της 1ης Ομάδας των προς προμήθεια 
ειδών αναφέρουμε ότι: 
 
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή διάθεση έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει 
να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων 
ελέγχου (HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι μόνο να 
εφαρμόζει, αλλά και να αναθεωρεί τη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του (HACCP). Η εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για 
τη λειτουργία της επιχείρησης του αναδόχου. 
 
Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για βλαβερές συνέπειες στην υγεία των 
απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη κακή 
ποιότητα στα τρόφιμα που προσφέρει.  Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, ο ανάδοχος: 
 
α)  κηρύσσεται αυτομάτως ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, 
β)  αναλαμβάνει την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα έξοδα νοσηλείας των απόρων  
     που τυχόν  υποστούν τροφική δηλητηρίαση και 
γ)  καταπίπτει η εγγυητική του επιστολή καλής εκτέλεσης. 



 
Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα και τα 
συνοδευτικά τους, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να πληρούν όλους τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 
Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. 

 

 
Ερώτημα 3. Στο εβδομαδιαίο μενού της Α’ Ομάδας το γιαούρτι πρέπει να είναι πάντα στραγγιστό ? 
 
Απάντηση στο ερώτημα 3: Το εβδομαδιαίο εδεσματολόγιο είναι προτεινόμενο και ενδεικτικό. Σε κάθε 
περίπτωση η σίτιση των απόρων θα γίνεται με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τους όρους του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ .πρωτ.: 64814/22-09-20 Διακήρυξης 
του Δήμου Ιλίου. 
 

 
Ερώτημα 4. Το γιαούρτι να είναι τυποποιημένο προϊόν εμπορίου ή και συσκευασμένο ατομικά από την 
μονάδα μας? 
 
Απάντηση στο ερώτημα 4: Το γιαούρτι μπορεί να είναι τυποποιημένο προϊόν εμπορίου ή και 
συσκευασμένο ατομικά από τη μονάδα σας, με την προϋπόθεση ότι στη συσκευασία θα αναγράφεται 
η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του, το βάρος σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις 
και θα πληρείται ο όρος της παραγράφου 2) β) του άρθρου 7, του Παραρτήματος Α’ της με αριθμ .πρωτ.: 
64814/22-09-20 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 
 

 
Ερώτημα 5. Στις τεχνικές προδιαγραφές της 2-ης Ομάδας αναφέρεται η παράδοση κάθε Δευτέρα  των 
μικρογευμάτων για τους μαθητές, σε ποσότητα που να καλύπτει τις ανάγκες μιας ολόκληρης 
εβδομάδας.  

a. Θεωρούμε επικίνδυνο το χρονικό διάστημα των 5 ημερών για ασφαλή κατανάλωση των 

εδεσμάτων  τα οποία στην σύνθεσή τους περιέχουν γαλακτοκομικά και αλλαντικά 

συστατικά. 

b. Για τα υπόλοιπα εδέσματα, όπως το κουλούρι Θεσσαλονίκης, το σταφιδόψωμο, το 

ελαιόψωμο και τα φρούτα θα υπάρχει αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των 

εδεσμάτων. 

c. Υπάρχει η δυνατότητα της αναθεώρησης της διαδικασίας παράδοσης για τα προϊόντα 

της 2-ης Ομάδας?  

 
 

Απάντηση στο ερώτημα 5:   Ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης περιγράφεται με σαφήνεια 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της με αριθμ. πρωτ.: 64814/22-09-20 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 
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