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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  368/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πίστωσης για την 
προµήθεια USB token 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4η του µήνα Μαΐου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 8:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 15267/30-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆..  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Ε. Χριστούλη), 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 15264/30-04-2018 εισήγηση από το Τµήµα Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Νέων Τεχνολογιών, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4440/2016 - Άρθρο 24: «Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και 
διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δηµόσιο τοµέα ορίζεται ότι:  

• «Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών 
πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του ∆ηµοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση 
για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχοµένων εγγράφων, η 
εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), µε χρήση εγκεκριµένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής και εγκεκριµένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας»  
• «Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, καθορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 
∆εκεµβρίου 2018» 

Κατ΄ εφαρµογή παραπάνω ο δήµος Χαλανδρίου θα πρέπει να προµηθευτεί 250 USB token για 
να δίνουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής στο προσωπικό που έχει υποχρέωση. Οι 
προδιαγραφές των USB token ειδικού τύπου (Α∆∆Υ - Ασφαλών ∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας 
Υπογραφής) για την αποθήκευση ψηφιακών πιστοποιητικών θα είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές καθορίζονται από την πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ στους 
συνδέσµους: 
http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-step1.html  
http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/SSCD_Specs.pdf 

Στον προϋπολογισµό του Ο.Ε. 2018 έχει προβλεφθεί ο Κ.Α. 10.7134.14 µε τίτλο «Προµήθεια 
µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου» µε προϋπολογισµό 
40.000,00€. Η οµαδοποίηση των προς προµήθεια οµοειδών στην οποία συµµετέχει ο 
παραπάνω κωδικός έχει σύνολο προϋπολογισµού 91.000,00€. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις 
για µεµονωµένα τµήµατα εφόσον η συνολική αξία των τµηµάτων αυτών δεν υπερβαίνει το 
20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων. Η µελέτη µε ΑΜ 36/2018 και τίτλο «Προµήθεια 
USB token» έχει προϋπολογισµό 9.920,00€ δηλαδή µικρότερο από το 20% (18.200,00€) της 
συνολικής αξίας προµήθειας απόκτησης όµοιων αγαθών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση πίστωσης ποσού 
9.920,00€ (εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.14 «Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση 
παλαιοτέρου» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το Ο.Ε. 2018. Για τη δαπάνη έχει εκδοθεί η 
µε αριθµό 1053/26-4-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει δηµιουργηθεί το µε 
αριθµό 18REQ002996411 2018-04-25 πρωτογενές αίτηµα. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
την έγκριση πίστωσης ποσού 9.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του 
Κ.Α. 10.7134.14 «Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου» 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το Ο.Ε. 2018. 
Η ανωτέρω δαπάνη αφορά στην προµήθεια 250 USB token για να δίνουν τη δυνατότητα 
ψηφιακής υπογραφής στο προσωπικό που έχει υποχρέωση. Οι προδιαγραφές των USB token 
ειδικού τύπου (Α∆∆Υ - Ασφαλών ∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας Υπογραφής) για την αποθήκευση 
ψηφιακών πιστοποιητικών θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές καθορίζονται από την πύλη 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ στους συνδέσµους: 
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http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-step1.html  
http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/SSCD_Specs.pdf 
 
Για τη δαπάνη έχει εκδοθεί η µε αριθµό 1053/26-4-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και 
έχει δηµιουργηθεί το µε αριθµό 18REQ002996411 2018-04-25 πρωτογενές αίτηµα. 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 368/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
              
                Χαλάνδρι, 4/5/2018 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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