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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: Παρασκεuή Μπατσικώστα 
Tηλ.:213-214 8365 
E-mail: mpatsikosta@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: 294/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί του διαγωνισµού για την «Προµήθεια φρέσκου γάλακτος 

για το προσωπικό 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.  
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       ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

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  34ο θέµα ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέµατος και 

Αν. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Oικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλο, ο οποίος έθεσε υπόψη 

µας την εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας µε αντικείµενο την «Προµήθεια φρέσκου γάλακτος» 

υπεβλήθη διευκρινιστικό ερώτηµα από ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ως εξής: 

ΕΡΩΤΗΜΑ:  

∆ια της παρούσης επιστολής θα θέλαµε να µας παράσχετε διευκρινίσεις σχετικά µε τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε Αρ.Πρωτ.∆ιακ.8197/15-7-2020 για την «Προµήθεια φρέσκου γάλακτος», 

µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 31/07/2020.  

Στο άρθρο «2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» και στο «Άρθρο 2ο : Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της Μελέτης ορίζεται ότι «1. To γάλα θα διαθέτει: α) Βεβαίωση του ΕΦΕΤ από την 

οποία θα προκύπτει ότι τα φυσικοχηµικά, µικροβιολογικά και θρεπτικά συστατικά του προϊόντος 

κυµαίνονται εντός του προβλεπόµενου από την κείµενη νοµοθεσία πεδίου τιµών».  

Ωστόσο, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε αρµόδια υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας 

Τροφίµων του ΕΦΕΤ, τα στοιχεία της οποίας για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων δεν 

µπορούµε να εκθέσουµε (µπορούµε όµως να τα θέσουµε στη διάθεσή σας κατόπιν σχετικού 

αιτήµατός σας), ενηµερωθήκαµε ότι δεν εκδίδονται βεβαιώσεις µε τέτοιου είδους περιεχόµενο από τον 

ΕΦΕΤ, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόµενο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Συνεπώς 

και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ότι κρίνεται αποδεκτό η 

παραπάνω βεβαίωση να χορηγείται από το εργοστάσιο παραγωγής του προσφερόµενου φρέσκου 

γάλακτος. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

∆ιευκρινίζεται ότι για την πλήρωση της ως άνω απαίτησης του όρου 2.2.6 της διακήρυξης και του 

Άρθρου 2ου του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές» γίνεται δεκτή και βεβαίωση του παρασκευαστή του 

προϊόντος. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί άµεσα στην ιστοσελίδα του Ε∆ΣΝΑ και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

ΕΣΗ∆ΗΣ για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι». 

 

   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 Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

3. Την µε Αρ.Πρωτ.8197/15-7-2020 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 

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. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΩΤΟΡ05-Ψ9Κ



\\Esdkna03\εκτελεστικη επιτροπη\ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ\ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ\F\2020\26η Ε.Ε.2020\294,2020.doc  4  

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

               (απέχοντος του κ. Παππού Χρήστο, Τακτικού µέλους Ε.Ε., ∆ηµάρχου Φυλής) 

                              

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών . 

3. Χορηγεί τις διευκρινίσεις για τον διαγωνισµό ««Προµήθεια φρέσκου γάλακτος», 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. 294/2020 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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