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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ      Από τα πρακτικά της 9-1-2017 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
 *******       Επιτροπής του Συνδέσμου. 
 

Αριθμός  Απόφασης   1 / 2017 

 

Θ Ε Μ Α: « Ματαίωση του προκηρυχθέντος διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας 
δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών» 

 

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 9 του μήνα 

Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00΄ συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα 

από την αριθμ. 4/03-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, 

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τελίδης Αναστάσιος  

2. Αλεξιάδου Ιωάννα 

3. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «Ματαίωσης του προκηρυχθέντος διαγωνισμού ανάθεσης της 

υπηρεσίας δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών», έθεσε υπόψη 

των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209, β) της παρ. 1 

του άρθρου 273,. γ) Τις διατάξεις του άρθρου 247, δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209, 

όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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4. Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

5. Την με αριθμό 84/8-12-2016 απόφαση της Ε.Ε με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 

δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών. 

 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι λαμβάνοντας 

υπόψη νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από μελέτη αντίστοιχων συμβάσεων δημοσίων 

φορέων, αφού είχαν καθορισθεί οι  όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

για την ανάθεση της υπηρεσίας δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης 

πολιτών,  εισηγείται την ματαίωση του προκηρυχθέντος διαγωνισμού και την επανεξέταση 

των όρων διακήρυξης. 

 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209, β) της παρ. 1 

του άρθρου 273,. γ) Τις διατάξεις του άρθρου 247, δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209, 

όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
 

4. Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 

5. Την με αριθμό 84/8-12-2016 απόφαση της Ε.Ε με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 

δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  
 

Την ματαίωση της διενέργειας του προκηρυχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση της υπηρεσίας δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών ο 

οποίος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη  11/01/2017 και την επανεξέταση των όρων της 

διακήρυξης του διαγωνισμού σε νέα συνεδρίαση της Ε.Ε 

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 1 
 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 
 

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο Γραμματέας   Τα μέλη 
 

 

Τελίδης Αναστάσιος Μπαλλής Μιχαήλ 

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης ΤΕ Γεωπόνος 
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