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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της με αρ. 10/24-05-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Διαδημοτικού
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας Ιθάκης
Αριθ. Αποφ. 150/18
ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνισμού έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων παραλιακού
δρόμου Βαθέως Ιθάκης»
Στο Αργοστόλι , σήμερα 24 Mαϊου 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα
Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας και Ιθάκης, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν. Π. «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης», ύστερα από την αρ. οικ.1442/18-05-2018
πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα σε
κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8 ) μελών
βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλέξανδρος Moσχονάς , Πρόεδρος Δ.Σ.
2Λιβιτσάνης Αθανάσιος, Αναπληρωματικό
Μέλος Δ.Σ
3. Ιωάννης Λυκούδης, Μέλος Δ.Σ.
4. Διονύσιος Στανίτσας , Μέλος Δ.Σ.
5. Παναγιώτα Κολοβού, Μέλος Δ.Σ.
6. Γεράσιμος Δεστούνης, Μέλος Δ.Σ
7.Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ρασσιάς Γαβριήλ ,Μέλος Δ.Σ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Χαλικιά Γερασιμούλα,
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου θέμα σχετικά με την ανάγκη
επανάληψης διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων παραλιακού
δρόμου Βαθέως Ιθάκης» και ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητηθεί ως
κατεπείγον.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/10
ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την αρ. 168/17 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η μελέτη του
ανωτέρω έργου και με την αρ. 30/18 απόφαση ΔΣ καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι
όροι δημοπράτησης του και ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών η 22/05/2018.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου με το αρ. 13562/22-5-18
έγγραφο του μας ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε στις 22-052018 λόγω μη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αναφέρει δε ότι στο άρθρο 317 παρ. 5 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι «…Ο
αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων
της….»
Προτείνεται κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω να οριστεί, με Απόφαση του Αναθέτοντα
Φορέα, επανάληψη του εν λόγω σταδίου της διαδικασίας με τον καθορισμό νέας
ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών των ενδιαφερόμενων χωρίς την τροποποίηση των
λοιπών όρων της διακήρυξης.
Επίσης προτείνεται, τυχόν προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί με συστημένη
επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή ή με κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της να
παραμείνουν σφραγισμένες και να παρεληφθούν από την επιτροπή κατά τα
προβλεπόμενα με την επανάληψη της διαδικασίας
Ο Πρόεδρος πάνω σε αυτά κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,
προτείνοντας να ορισθεί νέα ημερομηνία για την επανάληψη του διαγωνισμού.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-8-2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 117 , 95, 327, την
αρ. 30/18 απόφαση ΔΣ, το αρ. 13562/22-5-18 έγγραφο του Πρόεδρου της
Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου, το γεγονός ότι ο διαγωνισμός δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας της Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την επανάληψη της δημοπρασίας
του έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων
παραλιακού δρόμου Βαθέως Ιθάκης» , η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι)
την Πέμπτη 31-5-18 και ώρα 10:00 πμ από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης του ανωτέρω έργου , όπως
εγκρίθηκαν με την αρ. 30/18 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ 94Η3ΟΡΗ0-ΕΕΥ) και την σχετική
Διακήρυξη με ΑΔΑ ΩΔΙ2ΟΡΗ0-ΡΘ6 και ΑΔΑΜ 18PROC002733687.
Προσφορές που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί με συστημένη επιστολή προς την
Αναθέτουσα Αρχή , το Φορέα μας

ή έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο μας θα

παραμείνουν σφραγισμένες και θα παραληφθούν από την επιτροπή κατά τα
προβλεπόμενα με την επανάληψη της διαδικασίας.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε
υπογράφεται ως ακολούθως. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 150/18 .

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τ. Υπογραφή

Τ. Υπογραφή

Τα μέλη
Τ. Υπογραφές
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Αλέξανδρος Μοσχονάς

