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Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 

 

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε με τον άμεσο κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των Μηχανικών 

και του εργατοτεχνικού προσωπικού των εργοταξίων και μέχρι την άρση της απαγόρευσης 

μετακινήσεων λόγω της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου θα ήθελε 

να προτείνει τα εξής: 

• Τη διακοπή εργασιών σε όλα τα δημόσια έργα που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016. Εξαίρεση μόνο για τα έργα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις. 

• Την αυτοδίκαιη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ίσου χρονικού διαστήματος στη 

συμβατική προθεσμία των υπό εξέλιξη δημοσίων έργων και μελετών. 

• Την αυτοδίκαιη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στις Προμήθειες και Υπηρεσίες που 

εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και δεν σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για χρονικό διάστημα ανάλογα με 

την εξέλιξη της κρίσης. 

• Την αναστολή της διαδικασίας των δημόσιων διαγωνισμών Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών που έχει ήδη αναδείξει μειοδότη, καθώς η προσκόμιση των επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών συμμετοχής του αναδόχου δεν είναι δυνατή, λόγω της παρούσας 

κατάστασης (κλειστά δικαστήρια).  

• Τη διακοπή της διαδικασίας για σύναψη δημόσιων συμβάσεων σε Έργα, Προμήθειες και 

Υπηρεσίες του Ν.4412/2016, όπου έχει αναδειχθεί μειοδότης, μέσω ηλεκτρονικών ή 

συνοπτικών διαγωνισμών, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω δε σχετίζονται με την 
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αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δεν αφορούν σε έκτακτες 

περιπτώσεις. Συνέχιση των διαδικασιών μετά την χαλάρωση των μέτρων κατά της 

πανδημίας. 

• Την απαγόρευση προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

που δεν έχουν ακόμα διενεργηθεί μέχρι την χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει σε έκτακτες περιπτώσεις και σε 

περιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. 

• Τη λειτουργία όλων των Επιτροπών (Επιτροπές Διαγωνισμού, Επιτροπές Παραλαβής έργων 

και προμηθειών, Επιτροπές Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, 

Τεχνικά Συμβούλια, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Αυθαιρέτων, κ.ο.κ.) μόνο σε περιπτώσεις που 

σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και σε έκτακτες 

περιπτώσεις. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας του Νομού μας δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο τις συνθήκες εργασίας, δεδομένου ότι υπάρχουν συνάδελφοι της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και άλλων Υπηρεσιών που πρέπει να μετακινηθούν με πλοία σε άλλα νησιά για επίβλεψη 

ή/και παραλαβή έργων.  

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε τα παραπάνω αιτήματά μας αρμοδίως, ώστε όλα τα 

Υπουργεία να συμμορφωθούν κατ΄ ελάχιστο με αυτά, όπως έπραξε το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών.  

 
                     

Για το Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου  

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Μίκα Μιχαλάκη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Η Γενική Γραμματέας 
 
 
 

Αναστασία Παπαδοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός 

 


