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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ. 9/13-9-19 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης
Αριθ. Αποφ. 215/19
ΘΕΜΑ: Παράταση ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Aποκατάσταση προβλήτας
Βαθύ-Ιθάκη»

Στο Αργοστόλι, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. στα
Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιας και Ιθάκης, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Κεφαλληνίας-Ιθάκης», ύστερα από την αρ. οικ. 2759/13-9-19 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. 3852/10.
To Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον του θέματος , που περιλαμβάνεται στην
πρόσκληση.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μοσχονάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαράλαμπος Ζαχαράτος, Μέλος Δ.Σ.
2. Πετράτος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κολοβού Παναγιώτα, Μέλος Δ.Σ.
3. Λιβιτσάνης Αθανάσιος, αν.Μέλος Δ.Σ
3. Δεστούνης Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ.
6. Στανίτσας Διονύσης, Μέλος Δ.Σ.
4. Λυκούδης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
5. Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Σπυριδούλα Παπαδάτου για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με την αρ. 209/5-8-19 απόφαση Δ.Σ. καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι
όροι Δημοπράτησης-Διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου: «Aποκατάσταση προβλήτας
Βαθύ-Ιθάκη». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η
01/10/2019 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ
Πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού απαιτείται η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την
επιλογή της Επιτροπής της διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία κλήρωση πρέπει να
πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου, καθόσον ο Φορέας μας δεν
διαθέτει Τεχνικό Υπάλληλο και στην κλήρωση αυτή πρέπει να συμπεριληφθούν οι
υπηρετούντες Μηχανικοί Υπάλληλοι από όλους τους Δήμους (Αργοστολίου, Ληξουρίου και
Σάμης).
Λαμβάνοντας υπόψην ότι οι προαναφερόμενοι Δήμοι , που συστήθηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ
43 Α΄ /9-3-19 (άρθρο 154 του ν. 4600/19), και οι οποίοι προήλθαν από τον πρώην Δήμο
Κεφαλλονιάς βρίσκονται στην αρχή της λειτουργίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει τις
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διαδικασίες που απαιτούνται για τον ορισμό υπαλλήλων που θα διεξάγουν ηλεκτρονικές
κληρώσεις καθώς και την λίστα των ονομάτων των υπαλλήλων Μηχανικών που θα
συμμετέχουν στην κλήρωση επιλογή της Επιτροπής,
ο κ. Πρόεδρος προτείνει την μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού για τις 12-11-19 και
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
του Προέδρου, την αρ. 209/19 απόφαση ΔΣ, άρθρο 154 του ν. 4600/19 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παράταση (μετάθεση) της καταληκτικής ημερομηνίας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 84029, που αφορά το έργο
«Aποκατάσταση προβλήτας Βαθύ-Ιθάκη» και ορίζει:
Ως ημερομηνια και ωρα ληξης της προθεσμιας υποβολης των προσφορων οριζεται η
12/11/2019, ημερα Τριτη και ωρα 10:00.
Ως ημερομηνια και ω ρα ηλεκτρονικης αποσφραγισης των προσφορω ν οριζεται η
19/11/2019, ημερα Τριτη και ωρα10:00.
Κατα τα λοιπα ισχυουν οι οροι και οι της διακηρυξης του εργου, οπως καταρτιστηκαν και
εγκριθηκαν με την υπ΄αριθμ. 209/19 αποφαση ΔΣ (ΑΔΑ 65ΝΙΟΡΗ0-ΖΙΝ).
Διευκρινιζεται οτι μετά την διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς και την σύσταση των
νέων Δήμων που επήλθαν (ΦΕΚ 43 Α΄ /9-3-19, άρθρο 154 του ν. 4600/19) , ο Φορεας
κατασκευης του εργου και η Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα είναι πλέον η Δ/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, αντί της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως οριζόταν στην Διακήρυξη.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται
ως ακολούθως. Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 215 /2019.

Ο Πρόεδρος

Τ. Υπογραφή

Ο Αντιπρόεδρος

Τ. Υπογραφή

Τα μέλη

Τ. Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Αργοστόλι, 13-9-19

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Μοσχονάς

