
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 35839 
Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράτα-

ση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημό-

σιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γενι-

κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το 

χρονικό διάστημα έως και 15-5-2020, προς περι-

ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/7-8-2019) 

«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
δημόσιας διοίκησης».

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσι-
ών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/8-12-2014)
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005) 
«Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

5. Το π.δ. 47/1988 (ΦΕΚ 17/Α´/1988) «Όργανα που απο-
φασίζουν ή γνωμοδοτούν ... “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”».

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 5989 (ΤΥ) 202/2008 
(ΦΕΚ 578/Β’) «Καθορισμός οργάνων που αποφασίζουν
ή γνωμοδοτούν σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δη-
μοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συ-
ναφών υπηρεσιών από την Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. 48/18-7-2019 απόφαση (ΦΕΚ 3100/
Β’/2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα».

11. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο-
ϊού» (ΦΕΚ 42Α’/2020).

12. Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 
64/Α’/2020).

13. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και τη επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/2020).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανά-

θεση δημοσίων συμβάσεων έργων, αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του π.δ. 47/1988 
(ΦΕΚ 17/Α’/1988) και της κοινής υπουργικής απόφασης 
5989 (ΤΥ) 202/2008 (ΦΕΚ 578/Β’), κατά το χρονικό διά-
στημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης έως και τις 15-5-2020. Οι προγραμματισμένες 
για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων 
αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά τις 15-5-2020.

Άρθρο 2
Αναστέλλεται, κατά το χρονικό διάστημα από την ημε-

ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έως και 
τις 15-5-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο 
νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά-
σεων έργων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 
4412/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λ.π.), με αναθέτου-
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σα αρχή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του 
π.δ. 47/1988 (ΦΕΚ 17/Α’/1988) και της κοινής υπουργι-
κής απόφασης 5989 (ΤΥ) 202/2008 (ΦΕΚ 578/Β’), είτε οι 
προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των αναδόχων, είτε 
υπέρ Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Δι-
ευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας συνε-
χίζονται και εκπνέουν μετά τις 15-5-2020.

Άρθρο 3
Παρατείνονται, από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσας απόφασης έως και τις 15-5-2020, όλες οι 
συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβά-
σεων αρμοδιότητας του Τμήματος Υποστήριξης Κτη-

ριακών Υποδομών Έρευνας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις οποίες εφαρμόζεται 
τόσο το ισχύον, όσο και το προϊσχύον νομικό πλαίσιο 
(ν. 4412/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.λπ.), είτε αυ-
τές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Προϊ-
σταμένης/Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσας, ολοκληρώνονται μετά 
τις 15-5-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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