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Αριθμ. Απόφασης 154/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2018 

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας): Ματαίωση διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με την 

5384/10-5-2018 διακήρυξη. 

Στο Γεράνι σήμερα την 15
η
 του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. 

Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5482/11-05-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά 

(5) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010. 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 

4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

5. Παπουτσάκης Γεώργιος 

6. Κασσελάκης Ιωάννης 

1. Μαυρογένης Παναγιώτης 

2. Μπεμπλιδάκης Κων/νος 

3. Σταματάκης Ιωάννης 

4. Τσαγκαράκης Γεώργιος 

5. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν: 

Παρόντες (5) 

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 

2. Μαλακωνάκης Ιωάννης 

3. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

4. Μαυρογένης Παναγιώτης 

5. Μπεμπλιδάκης Κων/νος 

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (4) 

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

3. Παπουτσάκης Γεώργιος 

4. Κασσελάκης Ιωάννης 
 

 
Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αιτιολογώντας τους λόγους 

για τη συζήτηση του θέματος προ ημερησίας και με την διαδικασία του επείγοντος είπε, ότι με δεδομένο ότι η 

προμήθεια των Ηλεκτρολογικών Υλικών που έχουν εξαντληθεί κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία και επείγουσα για 

την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, τα παριστάμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να εγκρίνουν 

την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης με το χαρακτήρα του επείγοντος. 

Ομόφωνα τα παριστάμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής συμφώνησαν το εν λόγω θέμα να συζητηθεί με την 

διαδικασία του επείγοντος και προ ημερήσιας διάταξης. 

Εν συνεχεία έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5551/15-05-2018 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 

κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154/2018 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

2. Την με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε. 

3. Την με αρ. Πρωτ. 5550/15-4-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5551/15-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

2. Την ματαίωση του διαγωνισμού και την ανάκληση του 3
ου

 και 4
ου

 σκέλους της με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε. 

που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή 

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

Μαλανδράκης Ιωάννης 

(Ακολουθεί υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων 

μελών) 
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