
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ46126082020 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 26ης Αυγούστου 2020 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, 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 
συνεδρίαση, διά τηλεδιάσκεψης, 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: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, 
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου 
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας, 
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Κυρίζογλου 
Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Μελετίου Νικόλαος Ασπροπύργου, 
Παπαναστασίου Γιώργος Αγρινίου, Τσιρογιάννης Χρήστος Αρταίων, Χρυσάφης 
Αλέξανδρος Σερρών και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος 
Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος Βριλλησίων, 
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: Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, 
Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων Τεντόμας Χρήστος.  

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκονται ο κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της 
ΚΕΔΕ και η κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος της ΚΕΔΕ. 

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

Απόφαση 461η 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας σύναψης σύμβασης προμήθειας υγειονομικού υλικού 
(μασκών) σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των 
Δήμων σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), συνολικού προϋπολογισμού 
6.195.000,00 ευρώ- Έγκριση διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών διανομής της ως άνω προμήθειας- Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ λαμβάνοντας υπόψη: 
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1)  Τις διατάξεις των περ. ιβ’ και ιγ’ παρ. 1 άρθρου 1 , και άρθρο 35 του ΠΔ 75/2011, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 94/2019  

2)  Το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161) σύμφωνα με την οποία 
«με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που 
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» ορίζεται ότι:«1. 
Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους 
και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των δήμων μπορούν να προμηθεύονται 
μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 
περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β) της παρ. 
3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), εφαρμόζεται αναλόγως. 
2. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας μπορούν να επιχορηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 
του ν. 4509/2017 (Α’ 221).  3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για 
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-
2021.» 

3)  Την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 10ου της από 11-03-2020 Π/Ν.Π., όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν. 4682/2020 και σύμφωνα με την οποία «Η κατά 
την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 
υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή 
του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα 
νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ». 

4)  Την παρ. 6 του άρθρου 26 ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» σύμφωνα με την οποία «Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις 
που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
ή διαγωνισμό.» 

5)  Την περ. γ’ της παρ. 2 άρθρ. 32 ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία « Η 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:... γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση.» 
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6)  Το άρθρο 37ο παρ. 3 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε αυτή με τον ν. 
4683/2020 κα σύμφωνα με το οποίο «Στις συμβάσεις των παραγράφων 3 και 5 
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, των 
παραγράφων 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την 
οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται 
προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο 
ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας 
ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020.» 

7)  Την παρ. 11 του άρθρου 221 ν. 4412/2016 περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  

8)  Την υπ’ αρ. πρωτ. 53033/24-08-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα «Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για 
λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και 
εκπαιδευτικό προσωπικό» (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) 

9)  Την από 24-08-2020 Εισήγηση/Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της 
Κ.Ε.Δ.Ε., Παναγιώτη Ζυγούρη, και συγκεκριμένα: 

 

Αιτιολογικό 

 

Με την από 22-08-2020 Π.Ν.Π. (άρθρο τέταρτο) δόθηκε η δυνατότητα στην Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) να διενεργεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για 
λογαριασμό των δήμων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) στους 
μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων των Δήμων, με 
σκοπό την αντιμετώπιση διάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19.  Η 
σύναψη των ως άνω δημοσίων συμβάσεων ορίσθηκε ότι θα γίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά 
την περ. γ’ παρ. 2 άρθρ. 32 ν. 4412/2016. Προβλέφθηκε περαιτέρω η δυνατότητα 
επιχορήγησης για τον ως άνω σκοπό της Κ.Ε.Δ.Ε. από το Ειδικό Πρόγραμμα 
Ενίσχυσης Δήμων του άρθρου 71 ν. 4509/2017. Ενόψει τούτων, με την υπ’ αρ. πρωτ. 
53033/24-08-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Έκτακτη 
επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με 
σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό» (ΑΔΑ: 
ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) απεφασίσθη η επιχορήγηση της Κ.Ε.Δ.Ε. με το ποσό των 
6.195.000,00 ευρώ για την σύναψη σύμβασης προμήθειας μασκών που θα δοθούν 
στους Δήμους σύμφωνα με σχετικό πίνακα.  

Ενόψει των ανωτέρω το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει την διαδικασία σύναψης α) 
σύμβασης προμήθειας μασκών και β) σύμβασης παροχής υπηρεσιών διανομής 
των προμηθευόμενων μασκών προς τους καθορισμένους τόπους παράδοσης. 

Με βάση το συνολικό αριθμό των μαθητών όπως αναφέρεται στην απόφαση 
Κατανομής του ΥΠΕΣ, 1.367.281 μαθητές, την αναλογία περίπου 38% μαθητές < 10 
ετών και 62% > 10 ετών, καθώς και την ανάγκη για υπολογισμό μασκών και για τους 
εκπαιδευτικούς, έχει υπολογιστεί η αναλογία 35% του συνολικά απαιτούμενου 
αριθμού μασκών για παιδιά < 10 ετών και το υπόλοιπο 65% για παιδιά > 10 ετών και 
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εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς οι διαστάσεις θα είναι αυτές που καλύπτουν 
τα παιδιά > 10 ετών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω αλλά και λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος 
ενόψει ενάρξεως του νέου σχολικού έτους, 

 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 460/26.8.2020 απόφαση του Δ.Σ.) 

 
 
 

1) Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη α) σύμβασης 

προμήθειας μασκών και β) σύμβασης παροχής υπηρεσιών διανομής των 
προμηθευόμενων μασκών προς τους καθορισμένους τόπους παράδοσης. 

2) Εγκρίνει το σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια 
υγειονομικού υλικού (μασκών) για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων της 
χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.. (Παράρτημα Ι). 

3)  Εγκρίνει το σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την παροχή 
υπηρεσιών διανομής προμήθειας μασκών (Παράρτημα ΙΙ), συνολικού 
προϋπολογισμού 86.800,03 ευρώ. 

4)  Εγκρίνει τον Πίνακα Κατανομής ανά Δήμο (Παράρτημα ΙΙΙ). 

5)  Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια μασκών (Παράρτημα ΙV). 

6)  Συγκροτεί για την διενέργεια α) της προμήθειας μασκών και β) της ως άνω 

παροχής υπηρεσιών διανομής τις κάτωθι Επιτροπές και ορίζει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και 4412/2016 ως 
μέλη των επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης της Σύμβασης:  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τακτικά μέλη: 

1. Θεοδώρου Δημήτριος 

2. Λουκάκη Δέσποινα 

3. Στυλιανίδου Καλλιόπη 

 Αναπληρωματικά μέλη: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τακτικά μέλη: 

1. Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 
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2. Μαμαλούδη Αθανασία 

3. Κουγιανός Γαβρίλης 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Τακτικά μέλη: 

1. Μαντές Σωτήρης  

2. Μανάρα Χρύσα 

3. Σρέτσκοβιτς Μαρία 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

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

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. 
 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 
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