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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             
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Πληροφορίες:      Θ. Παπαχρήστου 
Τηλ:              2313317538 
Fax:        2313317519  
Ε-mail:          t.papaxristou@thessaloniki.gr 

   

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την: Προµήθεια 700 Ασφαλών 

∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας Υπογραφής (Α∆∆Υ),USB TOKEN. για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού 

Προγραµµατισµού και Συστηµάτων ΤΠΕ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  για την υλοποίηση των Νόµων 

(Ν.3979/2011,Π∆150/2001, Ν.4155/2013 Ν.4205/2013  και την Απόφαση Π12390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) .  

 

  Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την: Προµήθεια 700 

Ασφαλών ∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας Υπογραφής (Α∆∆Υ),USB TOKEN. για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού 

Προγραµµατισµού και Συστηµάτων ΤΠΕ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των Νόµων 

(Ν.3979/2011,Π∆150/2001, Ν.4155/2013 Ν.4205/2013  και την Απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) «π.δ. 18.228,00 € 

(δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) (συµπ.ΦΠΑ 24%) ως κάτωθι:. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια 700 ασφαλών διατάξεων 
δηµιουργίας υπογραφής (Α∆∆Υ) CPV 30237132-3 

 
Ποσότητα Α∆∆Υ και 

Λογισµικό 

Κόστος Σύνολο ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 

700 21,00  14.700,00  3.528,00  18.228,00 

 
 
Η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται στον συνηµµένο πίνακα 

τεχνικών προδιαγραφών .Το κόστος υπολογίζεται σύµφωνα µε τον συµηννένο πίνακα κόστους .Υποχρεωτικά ο 

προµηθευτής θα πρέπει να συµφωνήσει µε τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών απαντώντας στην αντίστοιχη στήλη 

(ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και τηρώντας την σειρά και την αρίθµηση του πίνακα. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή 

εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και είναι κατώτερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού  

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε σχετική οικονοµική προσφορά µέχρι τις   18 Φεβρουαρίου 14:00                                                   

µ.µ. στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της  ∆/νσης  Οικονοµικής και  Ταµειακής ∆ιαχείρισης,   1ος όροφος,  

Γραφείο 109β,  Β. Γεωργίου Α'1, ΤΚ 54636, αρµόδια υπάλληλος κ Θωµαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538. 

 

 

 



 

 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκοµίσετε µαζί µε την οικονοµική σας 

προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους 
εκπροσώπους τους 

• Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα  

• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας 
 

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, µπορείτε να λαµβάνετε από το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης της 

∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού προγραµµατισµού και Συστηµάτων ΤΠΕ Ταχ.∆/νση:Β.Γεωργίου Α1,Θεσσαλονίκη 

ΤαχΚωδ:546 40 αρµόδια υπάλληλος Ι.Αλεξίου Τηλ: 2313317853 και στα τηλέφωνα 2313317833,2313317850,231337872. 

 
 
Συνηµµένα: 

• Μελέτη Νο 1/15-01-2019 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 
Εσωτερική διανοµή 
 -  Τµ. Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
          
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

      & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
 

 
            ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               

H  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
 

 
 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 


