
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη 

Δημιουργίας Υπογραφής - USB token) για τις ανάγκες της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

  

Σχετ:  

(1) O Κανονισμός Πιστοποίησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 799 Β/09-06-2010 - 

ΦΕΚ 3320 Β/27-12-2013]  

(2) Το άρθρο 221  του Ν. 4412/16  

(3) Η Εγκύκλιος 6/ Δ11/οικ.82/28-3-2018 του ΥΠΟΜΕΔΙ - Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Δ11) 

 

 

 Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος το Ζ 
κλιμάκιο, με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: «1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα 

τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε 

Επιτροπή του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: α)(…) ε)με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος καταρτίζει τους 

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους 

ή ειδικούς επιστήμονες (…)» (βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ.Δ.Κ. – 
Ν.3463/2006, Α’ 114). 
 Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για 
κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει 
ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Συνεπώς μετά 
την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την 
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υλοποίησή της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού, 
από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία 
(κατακύρωση του αποτελέσματος). Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, 
αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 
Πράξη 33/2012).  
 
 Οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 
Ν.   4412/16  μετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών έργων Δήμων της Περιφερειακής 
Ενότητας, στην οποία ανήκουν.  
 Ήδη μέσω του Μητρώου Μελών επιτροπών Διαγωνισμών (Μη.Μ.Ε.Δ.) έχουν 
κληρωθεί για την άμεση συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, τέσσερα (4) μέλη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 
 Οι διαγωνισμοί διενεργούνται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, εξ αποστάσεως, συνεπώς υπάρχει η ανάγκη για 
την φηφιακή υπογραφή των εγγράφων του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αυτού.  
 
Για το λόγο αυτό, απαιτείται η προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας 
Υπογραφής). Η ΑΔΔΥ που απαιτείται δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο. Είναι είτε 
ειδική συσκευή (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token) ή κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως 
δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής. Χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής 
υπογραφής και πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι µεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+  
 Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης (v2.01)  
 Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet 

eToken Pro  
 Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριµένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:  

1. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits  
2. ∆ηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA µήκους µέχρι 2048 (µέγιστος αποδεκτός χρόνος 

δηµιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγµατικών τυχαίων αριθµών  
3. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES  
4. Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1  
5. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)  
6. ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-

2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS  
7. EEPROM µεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes  
8. Το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-

Windows, Linux / Unix και MAC-OS   

 
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 10.6614.0004 του 
προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 με τίτλο “Λοιπές Προμήθειες ειδών γραφείου”. 
 
 
 
 

 

 

 

 



Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

Για την έγκριση της αναγκαιότητας προμήθειας ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας 
Υπογραφής - USB token), με τις προδιαγραφές που ορίζει η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού 
Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 500€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 
Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του σχετικού Κ.Α. 
του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα 
 
 

Ε.Δ. 
1. Γενικό Αρχείο Δήμου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


