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Εξαιρετικά Επείγον

ΘΕΜΑ:Αίτημα αναβολής διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας»
Σχετικά: Η από 08/04/2020 αίτηση-αναφορά της συναδέλφου πολιτικού μηχανικού
Σοφίας Πίτατζη προς τη ΔI.Α.Α.ΜΑ.Θ
Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ της ΔI.Α.Α.ΜΑ.Θ,
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης αποτελεί σωματείο που εκπροσωπεί το σύνολο(περί τα 300 μέλη)
των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού) σε επίπεδο Θράκης.
Απευθυνόμαστε προς εσάς, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης-αναφοράς της
συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Σοφίας Πίτατζη, μέλους της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης,σχετικά
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με τη διενέργεια ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής
Ταφής Καβάλας» στο οποίο έχει ορισθεί πρόεδρος της επιτροπής και σας γνωρίζουμε τα
κάτωθι:

Α. Οι καθημερινές οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και οι συνεχείς Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας την παρούσα δύσκολη χρονική
συγκυρία που έχει διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού, απαιτούν την συνδρομή εκάστου
υπαλλήλου του Δημοσίου, να χειριστεί την παρούσα κρίση με τρόπο που να προστατεύεται
αφενός η ατομική υγεία του καθενός αλλά και η δημοσία υγεία.

Β. Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική αναφορά της προέδρου της επιτροπής για τη
διενέργεια ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος δεν είναι εφικτή η συνεδρίαση της
επιτροπής διότι απαιτείται φυσική παρουσία των μελών της, όπως αναφέρει:Κατά την
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισμού στις 10-4-2010, που θα λάβει χώρα η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, προκειμένου να είναι νόμιμη η συνεδρίαση του
οργάνου απαιτείται να υπάρχει απαρτία των μελών της 7μελούς Επιτροπής και η συνεδρίαση
να γίνει σε συγκεκριμένο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2690/1999.

Γ.Το γεγονός ότι το καθ΄ύλην αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
με το ΦΕΚ 1022/24-03-2020, «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών
και άλλες διατάξεις»,αποφάσισε την αναβολή διεξαγωγής διαγωνισμών για το χρονικό
διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, με βάση το άρθρο 60 της από 20-3-2020
ΠΝΠ(ΦΕΚ 68Α/20-03-2020), διάταξη στην οποία και εσείς βασιστήκατε σε προηγούμενη
συνεδρίασή σας (αριθ.173-2/26-3-2020 απόφαση) με αντικείμενο την μετάθεση
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού

Δ.Το γεγονός ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 8145/31-03-2020 και
8147/02-04-2020 έγγραφά της έχει ήδη ζητήσει την αναβολή διενέργειας δημόσιων
διαγωνισμών από τον Υπουργό Εσωτερικών και τα υπόλοιπα Υπουργεία που διενεργούν
δημόσιους διαγωνισμούς
2

Ε. Το γεγονός ότι από την ημερομηνία της προηγούμενης συνεδρίασης του ΔΣ, η κατάσταση
στη χώρα μας έχει επιδεινωθεί, όπως καθημερινά μας ενημερώνει ο ΕΟΔΥ και οι Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΣΤ.Το γεγονός ότι η πρόεδρος της επιτροπής αναφέρει ότι δεν δύναται να ασκήσει με νόμιμο
τρόπο τα καθήκοντα του Προέδρου στον ως άνω διαγωνισμό που ορίστηκε στις 10-4-2020
και για όσο διαρκούν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εξαιτίας και της
έγκρισης από την Υπηρεσία της για αποκλειστική παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε ως επιστημονικός κλάδος που συμβάλει ουσιαστικά στην
αναπτυξιακή διαδικασία στη χώρα μας, για την αναβολή διενέργειας του ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού και την εξέταση του θέματος όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
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