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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/2018         

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                     
Από το 10/2018 πρακτικό συνεδρίασης 

της  Οικονομικής  Επιτροπής 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2018 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

«Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της 

πίστωσης, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός των 

όρων διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 

Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2018 – 

ορισμός επιτροπής διαγωνισμού» 

     Σήμερα την 27η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ. συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή σε Δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, 

ύστερα από την υπ΄ αριθμό 8730/23-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη (άρθρο 

75 του Νόμου 3852/2010).  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                         

1. Γεώργιος Ζουμπάς 

2.Τσακνής Αργύριος 

3. Κωτάκης Γεώργιος 

4.Βαλσαμής Ελευθέριος 

5.Ψιλιάγκος Δημήτριος 

6.Κωνσταντίνος Κατσαβαβάκης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Καραβασιλικός Γεώργιος 

     Για την τήρηση των Πρακτικών παραβρέθηκε η Δημοτική υπάλληλος Ελένη Καραβασίλη. 

      

     ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ.  Ο Προέδρος κ. Γεώργιος Ζουμπάς εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός 

της ημερησίας διάταξης (το οποίο αποφασίστηκε με την υπ΄αριθμ. 51/2018 απόφαση Ο.Ε.) ανέφερε 

τα εξής : 
Με την αριθ. 42/2018 απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση της 

πίστωσης, τις τεχνικές προδιαγραφές της 02/2018 Μελέτης του Δήμου και καθόρισε τους όρους 

δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου 

Αριστοτέλη για το έτος 2018, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 61-Α της 04-04-

2018, με τίτλο:  Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική 

πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Με το εν λόγω Π.Δ. καταργείται το Π.Δ. 23/2000 

(18-Α). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και 

φέρει κωδικό ΑΔΑΜ: 18PROC002983717 2018-04-23. Επίσης περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε 

στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, τοιχοκολλήθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr). 

Επειδή, στο Άρθρο 19 (Έναρξη ισχύος) του Π.Δ. 31/2018 αναφέρεται : [Το παρόν αρχίζει να ισχύει 

ένα (01) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…], δηλ. οι νέες υποχρεώσεις 

ξεκινούν από 05-05-2018, προτείνεται η ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2018 απόφασης και η εκ νέου 

δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας μετά την παραπάνω ημερομηνία, με νεότερη απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής, αφού όσοι διαγωνισμοί προκηρύσσονται μέχρι τις 04-05-2018 οφείλουν να 

διέπονται από το καθεστώς που πραγματικά υφίσταται κατά το χρόνο έκδοσής τους. 

Παράνομες είναι οι διοικητικές πράξεις, που κατά την παραγωγή τους εμφιλοχώρησε πλημμέλεια, η 

οποία θεμελιώνει λόγο ακύρωσής τους εφόσον προσβληθούν, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, με 

αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή. Βάσει του άρθρ. 48 του π.δ. 18/1989, τέτοιος λόγος ακύρωσης, και άρα 

τέτοια μορφή παρανομίας της πράξης, υπάρχει α) όταν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο, καθ’ 

ύλη ή κατά τόπο, β) όταν η πράξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιώδους τύπου, γ) όταν η πράξη έχει 

εκδοθεί κατά παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου ή δ) όταν η πράξη έχει εκδοθεί κατά κατάχρηση 

εξουσίας. Στην παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου εντάσσεται και η πλάνη περί τα πράγματα, 

δηλαδή η εσφαλμένη αντίληψη του διοικητικού οργάνου ότι συντρέχουν οι εκ του νόμου 

προβλεπόμενες πραγματικές προϋποθέσεις έκδοσης της πράξης. Πιο συνοπτικά, παράνομη διοικητική 

πράξη είναι αυτή που η έκδοση ή το περιεχόμενό της παραβαίνει κανόνες δικαίου ή που εκδίδεται 

κατόπιν πλάνης περί τα πράγματα. 

Κατ’ αρχήν, βάσει της αρχής της νομιμότητας, η ανάκληση των παράνομων ατομικών διοικητικών 

πράξεων (ή των ατομικών γενικού περιεχομένου) γίνεται ελεύθερα από τη διοίκηση (ΣτΕ 4026/2008), 

ανεξάρτητα από το εάν από τις πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώματα των διοικουμένων, εφόσον 

πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πράξης και άρα από την 

απόκτηση των δικαιωμάτων από πλευράς διοικουμένων. 

Κατά τη διατύπωση του άρθρου μόνου, παράγραφος 1 του α.ν. 261/1968: «Ατομικαί διοικητικαί 

πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν  νόμου, ανακαλούνται  υπό  της  Διοικήσεως ελευθέρως και άνευ 

οιασδήποτε δια το Δημόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου.» Στη δεύτερο εδάφιο, 

σχετικά με τον εύλογο χρόνο ανάκλησης ορίζεται ότι: «Επιφυλασσομένων  των  ειδικώς,  άλλως οριζουσών,   

διατάξεων   της κειμένης  νομοθεσίας,  χρόνος,  ήσσων  της  5ετίας  τουλάχιστον από της εκδόσεως των κατά 

τα άνω  ανακλητέων  πράξεων,  εν  ουδεμιά  περιπτώσει δύναται  να  θεωρηθή  ως  μη  εύλογος προς 

ανάκλησιν, ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώματος.». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους 

που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
 

     Β) Την αποδέσμευση πίστωσης ποσού 74.400,00 € από τον Κ.Α. 70.6142.02 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αριστοτέλη Οικονομικού Έτους 2018 (η Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης έχει καταχωρηθεί με α.α. 512/17-04-2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων). 
 

     Γ) Την πληρωμή από το Δήμο Αριστοτέλη της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στον 

Ελληνικό τύπο. 

 

                                                                

                                                                               Η απόφαση έλαβε α.α. 52/2018 

………………………………………………………………………………………… 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

                                            (υπογραφή)                                      (υπογραφές) 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Γεώργιος  Ζουμπάς 
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