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 Στην Ύδρα σήµερα την 06 ην του µηνός Απριλίου  του έτους 2021 ηµέρα Τρίτη  και 

ώρα  11.00 π.µ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας, 

συνήλθε δια περιφοράς(  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ΄αριθ. 163/29-03-2020 

εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών ) έκτακτη  συνεδρίαση ύστερα από την 148/02-

04-2021 έγγραφη  πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου  που εστάλη σε όλα τα µέλη του 

∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133) για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως ο Αντιπρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

επτά (7) Συµβούλων ήταν παρόντες  οι έξι  (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-  Καλύβας Αριστοτέλης - Αντιπρόεδρος,  2.- Χαραλαµπίδης  Γαβριήλ  

Λιµενάρχης  ΄Υδρας  3.-Κοτζιάς  Χρήστος 4.- Τσιολιά Αναστασία, 5.-Μπέλεση- 

Παύλου  Ειρήνη και 6-  Τσακίρης Εµµανουήλ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Μπελεγρής  Ιωάννης  Πρόεδρος  (Ασθενής )  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Υ. Αγγελική Παρίση για την 

τήρηση των πρακτικών 

Ο κ. Αντιπρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το µοναδικό  θέµα της  ηµερήσιας  διάταξης  µε  τίτλο:    
«Μετάθεση  ηµεροµηνίας  αποσφράγισης- αξιολόγησης κατατεθεισών  προσφορών 
στον  συνοπτικό  διαγωνισµό  του  έργου:  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟΥ ΑΠΟ 
ΓΕΦΥΡΑΚΙ  ΜΕΧΡΙ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ  ∆ΡΟΜΟ »  λέγοντας τα εξής: 
 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 802/2020 διακήρυξη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ύδρας, προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟΥ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
∆ΡΟΜΟ». Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής και αποσφράγισης των 
προσφορών είχε ορισθεί η 19/1/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ. 

Ωστόσο, κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία η συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού δεν πραγµατοποιήθηκε, λόγω συµµετοχής των µηχανικών-µελών της 
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Επιτροπής στην Απεργία – Αποχή από τις διαδικασίες διαγωνισµών έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, των µελών των Οµοσπονδιών Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., 
Ο.Σ.Ε.Α.∆.Ε., Π.Ο.Σ.ΥΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Π.Ο.Γ.Ε.∆.Υ., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ., Π.Ο. 
Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 2 της διακήρυξης του διαγωνισµού: «Αν, για λόγους 

ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη 
µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ηµεροµηνία µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων». 

 
Μετά την λήξη της ανωτέρω απεργίας-αποχής των Μηχανικών, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θα πρέπει να ορίσει νέα καταληκτική ηµεροµηνία και ηµεροµηνία 
αποσφράγισης των προσφορών. Προτείνεται η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ηµεροµηνία να µετατεθεί την 15/4/2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00πµ. 
 
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 98 και 117 

2. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 802/2020 διακήρυξη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας 

(Α∆ΑΜ 21PROC007973699)  και µετά από διαλογική συζήτηση . 

                        

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης και της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟΥ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
∆ΡΟΜΟ», που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 802/2020 διακήρυξη του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας (Α∆ΑΜ 21PROC007973699), την 15/4/2021, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00πµ. 
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        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ∆.Λ.Τ.Υ.                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

             ΚΑΛΥΒΑΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                  Χαραλαµπίδης   Γαβριήλ  
     Κοτζιάς   Χρήστος  

             Ακριβές  απόσπασµα                                                   Τσιολιά   Αναστασία 
               Ύδρα  αυθηµερόν                                                    Μπέλεση – Παύλου  Ειρήνη 
           Ο  Αντιπρόεδρος    ∆.Λ.Τ.Υ.                                        Τσακίρης   Εµµανουήλ   
                                                                        
         
 
               ΚΑΛΥΒΑΣ  Αριστοτέλης  
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