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Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 9ης Σεπτεμβρίου 2020

Στην  Αθήνα  σήμερα,  9  Σεπτεμβρίου  2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18:00-19:00,
συνήλθε,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  από  11  Μαρτίου  2020  (Α’  55)  και  14
Μαρτίου  2020  (Α’  64)  Πράξεις  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  όπως  έχουν
τροποποιηθεί  και  ισχύουν,  τις,  σε εφαρμογή αυτών,  εγκυκλίους και  τον Κανονισμό
Λειτουργίας  του  Δ.Σ.  της  ΚΕΔΕ,  σε  διά  περιφοράς  συνεδρίαση  το  Διοικητικό
Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου
Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων και υπό την προεδρία του.

Κατά  τη  συνεδρίαση  παρέστησαν οι  Δήμαρχοι:  Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-
Χολαργού,  Ερωτόκριτος  Μιχαήλ  Ηρωικής  Νήσου  Κάσου,  Κακαλή  Μαρία  Αγίου
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας,
Κουκοδήμος  Κωνσταντίνος  Κατερίνης,  Κουκάς  Κωνσταντίνος  Μυκόνου,
Κωνσταντέλος  Γρηγόριος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  Μελετίου  Νικόλαος
Ασπροπύργου,  Μπακογιάννης  Κώστας Αθηναίων,  Τσιρογιάννης  Χρήστος Αρταίων,
Χρυσάφης  Αλέξανδρος  Σερρών  και  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι:  Δημαρχόπουλος
Χαράλαμπος  Ξάνθης,  Καφαντάρης  Δημήτριος  Πύλου-Νέστορος,  Μουράτογλου
Ιωάννης  Έδεσσας,  Μπαρμπάκος  Ευάγγελος  Καλλιθέας,  Μπίρμπας  Δημήτριος
Αιγάλεω, Τζιαχρήστας Δημήτριος Δομοκού, Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού, Τσιαντής
Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα, Τσιμπανάκος Δημήτριος Βόλου.

Απόντες  οι  Δήμαρχοι:  Αναστασιάδης  Φίλιππος  Παγγαίου,  Ιωακειμίδης  Γεώργιος
Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λυμπέρης
Ιωάννης  Ήλιδας,  Μαλούτας  Λάζαρος  Κοζάνης,  Παπαναστασίου  Γιώργος  Αγρινίου,
Υδραίου  Μερώπη-Σπυριδούλα  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων  και  οι
Δημοτικοί  Σύμβουλοι:  Μαυραγάνης  Αλέξιος  Βριλλησίων,  Τεντόμας  Χρήστος
Αθηναίων. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η
παρακάτω απόφαση:
........................................................................................................................................

Απόφαση 491η

ΘΕΜΑ: Κήρυξη,  μερικώς,  άγονου  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.

2811/27.8.2020 Πρόσκλησης, κατόπιν της με αριθμ. 332/2020 Πράξης του

ΣΤ’   Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  –  Εκ  νέου  Πρόσκληση  για

διαπραγμάτευση στους τεχνικά και οικονομικά άρτιους αναδόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αφού έλαβε υπόψη:
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1. Την με αριθμ. 332/2020 Πράξη του ΣΤ’  Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

2. Την από 9/9/2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ, κ. Π. Ζυγούρη, η

οποία έχει ως εξής:

«Την 08-09-2020 κοινοποιήθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ε. η με αρ. 332/2020 Πράξη του ΣΤ’

Κλιμακίου  του  Ελεγκτικό  Συνεδρίου  αναφορικά  με  τον  προσυμβατικό  έλεγχο

νομιμότητας  της  προμήθειας  μασκών για  μαθητές  και  εκπαιδευτικό  προσωπικό

που διενεργεί η Κ.Ε.Δ.Ε. ως αναθέτουσα αρχή για λογαριασμό των Δήμων. 

Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη, εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης για τους

κηρυχθέντες οριστικούς αναδόχους εκτός από τρείς (ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ &

ΣΙΑ Ο.Ε., ANATS S.A και PANDA MON IKE) για τις οποίες κρίθηκε ότι κωλύεται η

υπογραφή της σύβασης λόγω προσκόμισης ελλιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με

την αρ. 2811/27-8-2020 Πρόσκληση. 

Περαιτέρω, παραιτήθηκε και η εταιρεία  CNS E.E.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-

ΦΑΣΟΝ.

Ενόψει των ανωτέρω δεν συμπληρώνεται η ποσότητα του διαγωνισμού για την α’

ομάδα μασκών (διαστάσεων 10Χ18) 90.000 μάσκες, και για την β’ ομάδα μασκών

(διαστάσεων 12Χ22) 320.000 μάσκες.

Πρέπει να κηρυχτεί μερικώς άγονος ο διαγωνισμός για τις ως άνω ποσότητες των

δύο ομάδων μασκών, και να κληθούν κατεπειγόντως σε εκ νέου διαπραγμάτευση

οι  οριστικοί  ανάδοχοι  και  οι  οποίοι  πληρούν  τις  οικονομικές  και  τεχνικές

προδιαγραφές του διαγωνισμού με τη διαδικασία του άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ ν.

4412/2016, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ζητούμενες ποσότητες.»

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 103

ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Κηρύσσει  μερικώς  άγονο  τον  διαγωνισμό  για  την α'  ομάδα  ειδών

(μασκών) διαστάσεων  10Χ18  εκ.  για  την  ποσότητα  90.000  μασκών που  δεν

συμπληρώθηκε: Καλεί σε εκ νέου διαπραγμάτευση με την κάτωθι σειρά για την

υπολειπόμενη ποσότητα 90.000 μασκών της α' ομάδας διαστάσεων 10Χ18 εκ.:

α)  Τις  εταιρείες/συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  που  έχουν  υποβάλει

προσφορά και πλήρη δικαιολογητικά για την ως άνω ομάδα, και των οποίων

ΑΔΑ: Ω651ΟΛ2Φ-3ΧΡ



δεν έχει ελεγχθεί δείγμα μάσκας από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δεν έχουν

κηρυχθεί ανάδοχοι και σε περίπτωση μη πλήρωσης της ζητούμενης ποσότητας
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από αυτούς(σε δεύτερη φάση). 

β) Τις εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί οριστικοί ανάδοχοι προκειμένου να

καταθέσουν  οικονομική  προσφορά  ίση  ή  χαμηλότερη  από  την  αρχικώς

κατατεθείσα Προσφορά τους βάσει  της αρ.  2811/27-8-2020 Πρόσκλησης για

την πλήρωση της ως άνω ποσότητας. 

2. Ομοίως,  κηρύσσει  άγονο  τον  διαγωνισμό  για  την β΄  ομάδα  ειδών

(μασκών) διαστάσεων 12Χ22 εκ. για την ποσότητα 320.000 μασκών και καλεί σε

εκ νέου διαπραγμάτευση με την κάτωθι σειρά για την υπολειπόμενη ποσότητα

320.000 μασκών της β' ομάδας διαστάσεων 12Χ22 εκ.:

α) Τις  εταιρείες/συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  που  έχουν  υποβάλει

προσφορά και πλήρη δικαιολογητικά για την ως άνω ομάδα, και των οποίων

δεν έχει ελεγχθεί δείγμα μάσκας από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δεν έχουν

κηρυχθεί ανάδοχοι και σε περίπτωση μη πλήρωσης της ζητούμενης ποσότητας

από αυτούς (σε δεύτερη φάση), 

β) Τις εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί οριστικοί ανάδοχοι προκειμένου να

καταθέσουν  οικονομική  προσφορά  ίση  ή  χαμηλότερη  από  την  αρχικώς

κατατεθείσα Προσφορά τους βάσει  της αρ.  2811/27-8-2020 Πρόσκλησης για

την πλήρωση της ως άνω ποσότητα.

Σε  αμφότερες  τις  ομάδες  οι  συμμετέχουσες  εταιρείες οφείλουν  επί  ποινή
αποκλεισμού  να  ορίσουν  συγκεκριμένη ημέρα/ημέρες  παράδοσης  και  την  ακριβή
ποσότητα παράδοσης ανά ημέρα.

Στην ανωτέρω απόφαση απείχε της ψηφοφορίας η αυτοδιοικητική παράταξη

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

..………………………………………………………………………………………….………

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δημήτριος Καφαντάρης
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε.
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Ιωάννης Καραγιάννης
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