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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΕΕ∆∆ΡΡΑΑ::  ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι  ΜΜωωρρααΐΐττηη  9900,,  111155  2255  ΑΑθθήήνναα  
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου 
Tηλ.:213-214 8360 
E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

       

 

Συνεδρίαση: 26η 

31-07-2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 26ης/31-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του 

Ε.∆.Σ.Ν.Α. 

 

Αριθµός Απόφασης: 270/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιευκρινίσεων για τον διαγωνισµό «Προβολή δράσεων του Ε∆ΣΝΑ». 

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και 

Μωραΐτη 90, σήµερα την 31η του µήνα Ιουλίου του έτους 2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.∆.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου µε αρ. πρωτ. 8783/27-07-2020 που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και 

αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

Στα γραφεία παρευρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος και για τον λόγο αυτό η συνεδρίαση έλαβε χώρα δια 

περιφοράς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε όλα τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, σε 

σύνολο επτά (7) τακτικών µελών επικοινώνησαν και τα επτά (7) τακτικά µέλη.  

     

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
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1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής. 

2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Κηφισιάς. 

3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό µέλος Ε.Ε., ∆ήµαρχος Φυλής.  

4. Μπουραΐµης ∆ηµήτρης, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Φυλής.  

5. Σµέρος Ιωάννης, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος Αν. Αττικής. 

6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆ήµαρχος Ραφήνας. 

7. Κοσµόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος ∆υτ. Αττικής 

      

       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

       ΟΥ∆ΕΙΣ 

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 26ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α. 

και εισηγούµενος το 10ο θέµα ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέµατος και Αν. 

Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρµπούτη, ο οποίος έθεσε υπόψη µας την εισήγησή 

του, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Ερώτηµα 1ο  
Σχετικά µε τα παραδοτέα της ∆ράσης 3 (ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και λοιπού προωθητικού 

και ενηµερωτικού υλικού), σε αυτή τη φάση του διαγωνισµού, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σύνολο των υλικών που αναφέρονται στη συγκεκριµένη 

ενότητα (σελ. 70-75), τόσο για το έντυπο υλικό όσο και για τις κ/χ στα µέσα και το οπτικοακουστικό 

υλικό (δηλαδή 5 θεµατικά έντυπα, 8 ενηµερωτικά φυλλάδια, 9 αφίσες, 5 θεµατικά video 3-5 λεπτά, 5 

θεµατικά video 30-40’’,  7 ρ/φ σποτ, 8 θεµατικά infographic) ;  

Απάντηση 

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν τουλάχιστον δυο εναλλακτικές προτάσεις – concept 

για το γενικότερο θέµα της διαφηµιστικής εκστρατείας. Σε κάθε ενναλακτικό concept καλούνται σε 

αυτή τη φάση του διαγωνισµού να καταθέσουν τα υλικά εκείνα που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν, 

πάντα κατά την άποψη τους, στο µέγιστο βαθµό την ιδέα της εκστρατείας. 

Ερώτηµα 2ο   

Υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα επικοινωνίας που πρέπει να αποτυπωθούν στα 5 θεµατικά video 3-5 

λεπτών, στα 5 θεµατικά TV spot και στα 7 ρ/φ σποτ, που αναφέρονται στην ∆ράση 3 του 

παραρτήµατος Ι, παράγραφος Γ. Οπτικοακουστικά Μέσα (σελ. 72), και αν ναι ποια είναι αυτά? 

Απάντηση 

Οι προτάσεις για θεµατικά σε κάθε κατηγορία δράσεων ή υλικών αφορά συγκεκριµένα κοινά ή 

συγκεκριµένα µηνύµατα τα οποία θα αποφασιστούν µετά την κατακύρωση του έργου και βάσει 

αποτελεσµάτων έρευνας. Ενδεικτικά κοινά ή µηνύµατα µπορεί να είναι τα παρακάτω: 

-Παιδιά  

-Πολίτες 

-Επιχειρήσεις 

-Μηνύµατα για παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 

-Οδηγίες για πολίτες και ευρύτερη εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτων στη πηγή 

 

Ερώτηµα 3ο   

ΑΔΑ: 6ΒΣΚΟΡ05-Π2Ξ



\\Esdkna03\εκτελεστικη επιτροπη\ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2020\26η Ε.Ε.2020\270,2020.doc  3  

Υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που πρέπει να αναπτυχθούν  στα 5 θεµατικά έντυπα, τις 9 αφίσες 

και τα 8 ενηµερωτικά φυλλάδια που αναφέρονται στη ∆ράση 3 του παραρτήµατος Ι, παράγραφος Α 

Έντυπο υλικό, σελ. 71, και αν ναι ποια είναι αυτά; 

Απάντηση 

Ισχύει ότι και στην ερώτηση 2. 

 

Ερώτηµα 4ο   

Υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που πρέπει να αναπτυχθούν στα 8 θεµατικά infographics και στις 4 

θεµατικές καταχωρήσεις που αναφέρονται στη ∆ράση 3 του παραρτήµατος Ι, παράγραφος Β. 

Καταχωρήσεις στον Τύπο, σελ. 72, και αν ναι ποια είναι αυτά; 

Απάντηση  

Ισχύει ότι και στην ερώτηση 2. 

 

Ερώτηµα 5ο   

Υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που πρέπει να αναπτυχθούν στις 8 ηλεκτρονικές µακέτες Gif που 

αναφέρονται στη σελ. 81, ∆ράση 5, παράγραφος ∆5.5, και αν ναι ποια είναι αυτά; 

Απάντηση  

Ισχύει ότι και στην ερώτηση 2. 

 

Ερώτηµα 6ο   

Στην ενότητα 2.3.1 , ενότητα Α. (σελ. 30) / Κ3 αναφέρει «Βαθµολογούνται οι προτάσεις και τα σενάρια 

για video, radio spot και φωτογραφίες.  Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριµένες 

προτάσεις και σενάρια (τουλάχιστον 2) για videos , radio spots και φωτογραφίες.».  Τι εννοείται µε τον 

όρο «φωτογραφίες»; Αφορά συγκεκριµένο υλικό (π.χ. καταχωρήσεις); 

Απάντηση  

Με τον όρο φωτογραφίες περιγράφονται τα εικαστικά των εναλλακτικών προτάσεων.  

 

Ερώτηµα 7ο   

Στην ενότητα 2.3.1 , ενότητα Α. (σελ. 29) /  πίνακας Κ3 αναφέρει: «Προτάσεις και σενάρια για video, 

radio spot και φωτογραφία (πρωτοτυπία) – (σε συνδυασµό µε δείγµατα εκτέλεσης ανάλογων 

υπηρεσιών (portfolio))» .  Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι, στην τεχνική προσφορά να 

καταθέσουν µαζί µε τις προτάσεις τους και δείγµα προηγούµενης δουλειάς τους;  Αν ναι σε τι µορφή 

θα πρέπει να κατατεθεί το συγκεκριµένο υλικό; 

Απάντηση 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν µαζί µε τις τεχνικές προσφορές τους portfolio 

εκτέλεσης ανάλογων υπηρεσιών. Το υλικό θα κατατεθεί σε µορφή παρουσίασης, πάντα σε 

ηλεκτρονική µορφή (pdf, ppt, κ.ο.κ.). 

 

Ερώτηµα 8ο  

Στη σελ. 81, δράση 5, παράγραφος ∆5.3 αναφέρεται πως πρέπει να παρουσιάσουµε ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο επικοινωνίας & προωθητικών ενεργειών, µε λεπτοµερή καταγραφή των 
αναφορών για την Περιφέρεια, του τρόπου δραστηριοποίησης άλλων ελληνικών περιφερειών στα 
Social Media και επιτυχηµένων παραδειγµάτων παρόµοιων προσπαθειών από χώρες του 
εξωτερικού, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επιτυχηµένες πρακτικές. Αυτό είναι αντικείµενο 
της τωρινής πρότασης ή της παρουσίασης περιεχοµένου και στρατηγικής µετά την ανάληψη του 
έργου; Επίσης, πόσα παραδείγµατα πρέπει να έχει η πρόταση µας (περιφέρειες, χώρες)  

Απάντηση 

Η συγκεκριµένη και αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των παραδειγµάτων είναι υποχρεωτική για 
τον ανάδοχο µετά την ανάληψη του έργου και στα πλαίσια δηµιουργίας και διαχείρισης λογαριασµών 
σε επιλεγµένα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

 

Ερώτηµα 9ο  
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Σε πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να επιτευχθούν οι προτεινόµενοι µετρήσιµοι στόχοι ανά µέσο; 
(Facebook, Instagram κτλ.) που αναφέρονται στη σελ. 81, ∆ράση 5 παράγραφος ∆5.4; 

Απάντηση  

Στο σύνολο της διάρκειας του έργου. Οι υποψήφιοι καλούνται να τοποθετήσουν την σταδιακή 
επίτευξη των στόχων πάντα σε συνάρτηση µε το γενικότερο σχέδιο δράσεων.  

 

Ερώτηµα 10ο  

Στην περίπτωση κατά την οποία µέρος της απαιτούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας δεν δύναται να 
αποδειχθεί µε βεβαίωση εργοδότη ή /και συµβάσεις, διότι το νοµικό πρόσωπο έχει πτωχεύσει θα 
µπορούσε να καλυφθεί µε υπεύθυνη δήλωση? 

Απάντηση  

Ναι θα µπορούσε να καλυφθεί µε υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα στο έργο αναφέροντας µε 
λεπτοµέρεια τα χρόνια προϋπηρεσίας και απασχόλησης σε προηγούµενο εργοδότη.  

 

Ερώτηµα 11ο  

Στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα, σελ. 23-27 της ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην περίπτωση  
Β.4. «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6:»  αναφέρεται «…β) προς 
απόδειξη της εµπειρίας και των προσόντων της προτεινόµενης Οµάδας Έργου ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκοµίζει …………  Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής της Συµµετοχής τους στην Οµάδα 
Έργου και ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό τους είναι αληθή , επίσης ότι για όλο το 
διάστηµα παροχής υπηρεσιών θα βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.» 
∆ιευκρινίστε µας παρακαλώ εάν οι αναφερόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις χρειάζονται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

Απάντηση  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται γνήσιο υπογραφής». 

 

   Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέµατος. 

                                                      

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Την εισήγηση της ∆/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Την διακήρυξη του Ε∆ΣΝΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτη» (Α' 87).  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – 

Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.∆Σ.Α – 

Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά 

ΑΔΑ: 6ΒΣΚΟΡ05-Π2Ξ



\\Esdkna03\εκτελεστικη επιτροπη\ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2020\26η Ε.Ε.2020\270,2020.doc  5  

µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ» 

(Α΄ 133).  

7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).  

8. Τις διατάξεις του 4623/2019 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα» (A’ 134). 

9. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της 

διάδοσής του» (Α’ 55) και ιδίως του άρθρου 10 παρ. 1 αυτής. 

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε. 

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                              

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της ∆/νσης Ανακύκλωσης.    

3. Χορηγεί τις διευκρινίσεις για τον διαγωνισµό «Προβολή δράσεων του Ε∆ΣΝΑ», σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο εισηγητικό της παρούσης. 

4.  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άµεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Ε∆ΣΝΑ, προκειµένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι.  

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

            Εκδόθηκε η µε αριθµ. 270/2020 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 Αθήνα, 31-07-2020 

 

                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Χιωτάκης Νικόλαος 

Μπουραϊµης ∆ηµήτρης  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                          Σµέρος Ιωάννης 

                      Μπουρνούς Ευάγγελος 

                     Κοσµόπουλος Ελευθέριος 
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