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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  

Ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού και ανάκλησή της με αρ. 
509/2017 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για: ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 
2017-2019 και Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 
(ΔΠΣ). 

 
 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα,  15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 975/11.01.2018 
πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    1. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
     (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)   2. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)  3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ  
3.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   4. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
4.  ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5.  ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
6.  ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος) 

 
 

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Στη συνέχεια επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθ.75 του Ν.3852/10: «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», παρακαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους πριν από τη συζήτηση του 
θέματος που αναφέρεται στην περίληψη, να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
των προσφορών, ήτοι η 1/3/2018, και έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του 
διαγωνισμού. Τα μέλη της Ο.Ε. αποφασίζουν ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και να 
συζητηθεί εκτάκτως με αύξοντα αριθμό 3 (1ο έκτακτο) στην ημερήσια διάταξη. 

 
Με την με αρ. 509/27.12.2017 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού για: ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2017-2019 και Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων 2017 (ΔΠΣ). Ωστόσο η  προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Αριθμός  No_Doc_Ext : 2017-186028) και 
ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης βάσει του 
ΠΔ 80/2016 εντός του έτους 2017. Κατόπιν τούτου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

ΑΔΑ: Ω42ΝΩΞΕ-ΑΝ1



 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10  
 την με αρ. 509/2017 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6ΨΨΙΩΞΕ-2ΚΟ & ΑΔΑΜ: 18REQ002525321 )  
 τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα για 

ανάκληση διοικητικής πράξεως ανήκει στο διοικητικό όργανο το οποίο κατά το χρόνο 
της ανακλήσεως είναι αρμόδιο για την έκδοση της ανακαλούμενης πράξεως και τις 
διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 2690/99  

 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 την εισήγηση του Προέδρου 
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(5 ΥΠΕΡ – 1 ΛΕΥΚΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.) 

 
Εγκρίνει την ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 

και την ανάκληση της με αρ. 509/2017 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού για: ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2017-2019 και Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων 2017 (ΔΠΣ), λόγω αδυναμίας  εν τοις πράγμασι έκδοσης απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης βάσει του ΠΔ 80/2016. 

 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, 
……………………., για λόγους νομιμότητας,  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί 
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.  

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα 
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα 
είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας (Με την με αρ. 
15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - 
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).  

Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 
Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν 
να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται 
κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 
 Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον  μπορεί να προσβάλει τις 
αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση 
επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι 
αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή 
στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.  Οι αποφάσεις της 
Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   6/2018. 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4  του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω42ΝΩΞΕ-ΑΝ1



 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 
16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ 
για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
3. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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