
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 5208 
              Διεκπ. 3672 
   Αναστολή, παράταση προθεσμιών και άλλες δι-

ατάξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις 

έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων 

για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 

31.5.2020, προς περιορισμό της περαιτέρω με-

τάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Συντάγματος,
2) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό - ΦΕΚ 106/Α’/1987), 
όπως ισχύει,

3) τις διατάξεις των άρθρων 1, 97, 147-149, 98Α, 98Β, 
164ΣΤ, καθώς και τα υπ’ αριθ. 8 και 9 Παραρτήματα [8. Ει-
δικός Κανονισμός της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων 
και 9. Ειδικός Κανονισμός της Υπηρεσίας Διάθεσης 
Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων (Υ.Δ.Ε.Λ.Π.)] του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α’/1997), 
όπως ισχύει,

4) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (εφαρμοζομένου κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής - 
Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α’/1997), όπως ισχύει,

5) την 1130/801/22.1.2018 (ΦΕΚ 48/Υ.Ο.Δ.Δ./31.1.2018) 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Συ-
γκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών και καθορισμός του ύψους της μηνιαίας απο-
ζημίωσης του Προέδρου αυτής και του αναπληρωτή 
του», όπως τροποποιήθηκε με τις 2629/7920/9.10.2018 
(ΦΕΚ 611/Υ.Ο.Δ.Δ./22.10.2018), 2162/1102/6.2.2019 
(ΦΕΚ 77/Υ.Ο.Δ.Δ./18.2.2019), 4552/2305/15.3.2019 (ΦΕΚ 
164/Υ.Ο.Δ.Δ./29.3.2019) αποφάσεις του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων και ισχύει,

6) την 4553/2306/15.3.2019 (ΦΕΚ 1051/Β’/29.3.2019) 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
«Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων 
άρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 

Β΄- ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε 
με τις 7916/4380/24.5.2019 (ΦΕΚ 2187/Β’/7.6.2019) και 
4554/3188/12.3.2020 (ΦΕΚ 1002/Β’/24.3.2020) αποφά-
σεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και ισχύει,

7) τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(ΦΕΚ 42/Α’/25.2.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

8) τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 
64/Α’/14.3.2020)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

9) 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 της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20.3.2020), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),

10) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δαπανών 
της Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 15.4.2020, 

προκήρυξης διαγωνισμών της Βουλής των Ελλήνων που 
αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τα ειδικό-
τερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51/Α’/1997), όπως ισχύει, παρατείνεται η καταλη-
κτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών 
κατά τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που η νέα ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμε-
τοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η 
ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 2
Αναστέλλεται, κατά το χρονικό διάστημα από τις 

15.4.2020 έως και 31.5.2020, κάθε προθεσμία που προ-
βλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης 
των δημοσίων συμβάσεων έργων, όπως κατά περίπτωση 
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ισχύει, με αναθέτουσα αρχή τη Βουλή των Ελλήνων, είτε 
οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων/
αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/
Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρε-
σίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 15.4.2020 
συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 31.5.2020.

Άρθρο 3
Όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας της Βουλής 
των Ελλήνων, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έκδο-
ση της παρούσας και στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το 

ισχύον, όσο και το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο, είτε αυτές 
έχουν τεθεί υπέρ των υποψηφίων/αναδόχων, είτε υπέρ 
της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής 
ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας παρατείνονται, κατά 
σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος της Βουλής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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