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«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ» 

 

 
Θέκα: «Παξάηαζε εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ’ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΤΟ (2) ΤΓΡΔΤΣΙΚΩΝ ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ 

ΣΟ Γ.Γ. ΘΔΡΜΗ ΣΟΤ Γ. ΘΔΡΜΗ’» 

 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069 (ΦΔΚ 191/Α/80) όπσο ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο  θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

3. Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 68/Α/20-03/20  άξζξν 60 «Ζηηήμαηα 

δημοζίυν ζςμβάζευν 1. Εθόζον εξακολοςθεί να ςθίζηαηαι άμεζορ κίνδςνορ 

εμθάνιζηρ και διαζποπάρ ηος κοπυνοφού COVID-19, η έλλειτη ηος οποίος 

βεβαιώνεηαι με απόθαζη ηος Υποςπγού Υγείαρ, και πάνηυρ για σπονικό 

διάζηημα πος δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηοςρ έξι (6) μήνερ από ηην έναπξη 

ιζσύορ ηηρ παπούζαρ, με απόθαζη ηος καηά πεπίπηυζη απμόδιος Υποςπγού ή 

ηος απμόδιος οπγάνος, είναι δςναηή: α) η αναβολή διενέπγειαρ δημόζιυν 

διαγυνιζμών, β) η παπάηαζη ηηρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

ή πποζθοπών, ζηιρ πεπιπηώζειρ πος έσει ήδη δημοζιεςθεί πποκήπςξη καηά ηην 

έναπξη ιζσύορ ηηρ παπούζαρ, γ) η αναζηολή κάθε πποθεζμίαρ πος αθοπά 

δημόζιερ ζςμβάζειρ, ανεξάπηηηα από ηο ζηάδιο ανάθεζηρ ή εκηέλεζηρ αςηών 

και δ) ε ρνξήγεζε παξάηαζεο θάζε είδνπο ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ, γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ νηθεία απόθαζε.». 

4. Tηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΚ 1022/Β/24-03-20 «Αλαβνιή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ, 

παξάηαζε πξνζεζκηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

24.3.2020 έσο θαη 30.4.2020, πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19.» ,  θαη ζπγθεθξηκέλα  ηα άξζξα: «1. Αναβάλλεηαι η διεξαγυγή 

διαγυνιζμών για ηην ανάθεζη δημοζίυν ζςμβάζευν, απμοδιόηηηαρ ηος 

Υποςπγείος Υποδομών και Μεηαθοπών, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν ν. 

4412/2016 και 4413/2016, όπυρ ιζσύοςν, καηά ηο σπονικό διάζηημα από ηιρ 

24.3.2020 μέσπι και ηιρ 30.4.2020. Οι ππογπαμμαηιζμένερ για ηο υρ άνυ 

διάζηημα δημοζιεύζειρ πποκηπύξευν αναβάλλονηαι και θα διεξασθούν μεηά ηην 

30-4-2020. Άξζξν 2 «Σηιρ πεπιπηώζειρ δημοζίεςζηρ, μέσπι και ηιρ 20.3.2020, 

πποκήπςξηρ διαγυνιζμών ηος Υποςπγείος Υποδομών και Μεηαθοπών ζύμθυνα 
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με ηιρ διαηάξειρ ηος  ν. 4412/2016 ή ηος ν. 4413/2016, όπυρ ιζσύοςν, 

παπαηείνεηαι η καηαληκηική ημεπομηνία αιηήζευν ζςμμεηοσήρ ή πποζθοπών 

για δύο (2) μήνερ. Σε πεπίπηυζη πος η νέα ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν 

πποζθοπών, αιηήζευν ζςμμεηοσήρ κ.ο.κ. ζςμπίπηει με εξαιπεηέα ημέπα ή 

απγία, η ημεπομηνία αςηή μεηαθέπεηαι για ηην αμέζυρ επόμενη επγάζιμη 

ημέπα.».  Πνπ αθνξά όκσο δηεμαγσγή δηαγσληζκώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 

5. Σν γεγνλόο όηη έρεη δεκνζηεπηεί ν δηαγσληζκόο ηνπ έξγνπ ’ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ 

(2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’, 

κε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ζηηο 03/04/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00κ.κ. 

θαη κε εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ζηηο 

10/04/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. 

6. Σελ αλάγθε ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο 

πγείαο πξνο απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19. 

7. Σελ εηζήγεζε ηεο Γηεπζύληξηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο  

 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  

 
1. Παξαηείλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ’ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΘΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’ θαη δηακνξθώλεηαη ωο εμήο: 

 εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 

ε 20/05/2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 15:00κ.κ. 

 Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

27/05/2020, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 10:00 π.κ. 

2. Η παξνύζα ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Δ..  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΕΤΑΘ 

  Ζελιλίδης Δαμιανός 
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