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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 6ης /2011

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 1ο ΗΔ περί: Έγκρισης της τεχνική μελέτης του έργου: 
«Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα για τα γήπεδα τένις».
 

Αριθμός Απόφασης : 14/2011

Σήμερα την 27η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
8.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Αθλητικού 
Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ` αρ. πρωτ. 56/21-10-11 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε   
σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν και οι  εννέα ( 9 ).

Παρόντες ήταν οι:
     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   
            Αντώνιος Μούγιος

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης
 Κωνσταντίνος Λαζάρου 
 Ευάγγελος Δημαράκης
 Παρασκευή Aντζινά
 Θεοδότη Καλή
Αικατερίνη Νάκη
   

      Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης για τα παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος είπε 
τα εξής:

 «Με το υπ’ αριθμ. 29459/24-10-2011 έγγραφό της  η ΤΥΔΚ, μας ενημερώνει ότι 
μπορούμε να προβούμε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση της μελέτης 
του έργου: : «Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα για τα γήπεδα τένις» συνολικού 
προϋπολογισμού 24.000,00 € με το ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομότιτλου 
έργου που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 
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Το παραπάνω έργο έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2011 στη στήλη των 
εξόδων στον Κ.Α. 30/7326.001 με τίτλο : «Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα για τα 
γήπεδα τένις».
      Προτείνεται η έγκριση της δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή ασφαλτικού 
τάπητα για τα γήπεδα τένις».
      Η  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών θα καθορίσει τους όρους. 

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 
τα άρθρα 93, 95 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από σχετική συζήτηση των μελών 

του:

Αποφασίζει Ομόφωνα  :

1. Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα για τα 
γήπεδα τένις», συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 € με το ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ομότιτλου έργου που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

 2. Η  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών θα καθορίσει τους όρους δημοπράτησης 
του  έργου: 

2.

     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 14/11

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

      O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   
            Αντώνιος Μούγιος

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης
 Κωνσταντίνος Λαζάρου 
 Ευάγγελος Δημαράκης
 Παρασκευή Αντζινά
 Θεοδότη Καλή
 Αικατερίνη Νάκη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


