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Θέμα:  Αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών και Αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά 

δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών. 

  

 Κύριοι Υπουργοί, 

η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού).  

Στο ΦΕΚ, Τεύχος Α 68/20-03-2020, «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης», ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ, Άρθρο 60, «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» αναφέρεται ότι με απόφαση του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου είναι δυνατή:  α) η αναβολή 

διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το 

στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.  

Βάσει του παραπάνω, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

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, την 

παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. την 

αναστολή, αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε 

προθεσμίας που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων και την 
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αυτοδίκαια παράταση, έως και 30.4.2020, όλων των συμβατικών προθεσμιών κατά την εκτέλεση 

των συμβάσεων. 

Λόγω του ότι υπάρχουν Συμβάσεις που εκτελούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 

εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και υπάρχει σύγχυση ενημέρωσης, παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση 

έκδοσης αντίστοιχων Αποφάσεων που να αφορούν το Υπουργείο αρμοδιότητάς σας για τις 

Συμβάσεις που εκτελεί. Συμπληρωματικά, για την αποφυγή γραφειοκρατίας προτείνουμε, στο 

αντίστοιχο άρθρο 4 της Αριθμ. 20319 Απόφασης 1022/24-03-2020 «Αναβολή διενέργειας 

διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις» να γραφτεί "Παρατείνονται αυτοδίκαια για 

όσες ημέρες ισχύει η παρούσα απόφαση, όλες οι συμβατικές προθεσμίες ...". Αντίστοιχο αίτημα όπως 

γνωρίζουμε έχουν και οι εργοληπτικές οργανώσεις μια και η λειτουργία Εργοταξίων είναι 

επικίνδυνη, οι μετακινήσεις σχεδόν αδύνατες και η επικινδυνότητα παραμένει υψηλή για τη 

δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

Σας επισημαίνουμε πως οι επιβλέψεις, παραλαβές, αυτοψίες, επιμετρήσεις, αποτυπώσεις, κλπ, 

όλων των τεχνικών έργων, απαιτούν την προσωπική παρουσία των συναδέλφων και θα πρέπει να 

συνυπολογίζεται το γεγονός της μετακίνησης τους όπου κάτι τέτοιο καθίσταται αδύνατον, δεδομένης 

της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της νησιωτικότητας της χώρας. Από την καθολική αναβολή 

διενέργειας διαγωνισμών αλλά και επιτροπών να εξαιρεθούν μόνο όσες περιπτώσεις αφορούν ή 

σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.  

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Υπουργό Οικονομικών  

2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

3. Υπουργό Εξωτερικών 

4. Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη 

5. Υπουργό  Εθνικής Άμυνας 



  

6. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

7. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

8. Υπουργό Υγείας  

9. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  

10. Υπουργό Δικαιοσύνης 

11. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

12. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

13. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

14. Υπουργό Τουρισμού  

 

Κοινοποίηση 

1.   Πρόεδρο & Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ 

2.   Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 


