
                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
 ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                          

Αριθ. Αποφ.   100 /2016 
 
 

Από το Πρακτικό της 23ης /2016 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2016». 
 
Στο Κρανίδι, σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδος, ύστερα από την 11043/25-11-2016 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:  

 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
  1. Αντωνόπουλος Ιωάννης (πρόεδρος )               
  2. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
  3. Ντούβαλης Δημήτριος 
  4. Ρούσσης Ιωάννης 
 
 

  1.  Γεωργόπουλος Ιωάννης 
  2. Λάμπρου Αναστάσιος 
  3. Δημαράκης Ιωάννης  

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας, Πασχαλίδου 
Δήμητρα, ως γραμματέας, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών.  
 
Το «έκτακτο» της συνεδρίασης τέθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα.  

 
Ο Πρόεδρος, ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ως εξής:  
 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10922/22-11-2016 διαβιβαστικό του τμήματος 
Τεχνικών έργων, Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, με το οποίο μας 
διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά του αναδόχου Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε του έργου 
«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2016», προκειμένου να εκδοθεί η 
εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη, για σύναψη 
σύμβασης (άρθρο 4, παρ. 4.2.α της διακήρυξης). 
 
Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και 
λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα αυτών, προτείνω στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανακήρυξη 
αναδόχου του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2016» την                 
Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε, για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 
4.2.α της διακήρυξης. 
 
 

ΑΔΑ: 6ΧΥΥΩΡΡ-7ΡΔ



Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.Την εισήγηση  του Προέδρου  
2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010 
3.Τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του Ν. 3852/2010 
4.Το υπ’ αριθμ. 10922/22-11-2016 διαβιβαστικό  του τμήματος Τεχνικών έργων, 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  
 
  

1. Εγκρίνουμε το «έκτακτο» της συνεδρίασης για τη λήψη της παρούσας 
απόφασης. 
 

2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις 
κοινοχρήστων χώρων 2016», και ανακηρύσσει ανάδοχο την                     
Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε, για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρ. 4.2.α της διακήρυξης.  

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  100/2016. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αντωνόπουλος Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

  1. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
  2. Ντούβαλης Δημήτριος 
  3. Ρούσσης Ιωάννης 
     
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

ΑΔΑ: 6ΧΥΥΩΡΡ-7ΡΔ
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