
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 Μακρυχώρι 10-06-2015 
∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.   5943       
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια δέκα (10) τεµαχίων ασφαλών 
διατάξεων δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής τύπου usb-token συνοδευµένα µε τις 
άδειες χρήσης τους» 
 

Απόφαση αρίθµ. 996/2015 
 
Ο ∆ήµαρχος Τεµπών έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23  του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας 
ανάθεση. 
5) Την από 10-06-2015 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
6) Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες δόθηκε η ανωτέρω 
γνωµοδότηση   
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι έως 15.000,00€ ευρώ. 
8) Την 27/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 7∆ΝΞΩΗ7-ΩΟΩ), µε 
την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 1.414,50€ [254 Ε.Α.∆.] σε βάρος του Κ.Α. 
02.10.7134.01 «Προµήθεια εξοπλισµού Η/Υ και εκτυπωτών CPV 302», για την 
προµήθεια ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας ψηφιακής υπογραφής τύπου usb-
token συνοδευµένα µε τις άδειες χρήσης τους.  
9) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε   
 

Αναθέτουµε στον προµηθευτή PASTEQUE, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΡΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. / 
Α.Φ.Μ.999153000, την παρακάτω προµήθεια:  

A/A Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ασφαλείς διατάξεις 
δηµιουργίας ψηφιακής 
υπογραφής τύπου usb-token 
συνοδευµένα µε τις άδειες 
χρήσης τους 
 

τεµ 10 
115,00 

 
1.150,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.150,00 

ΦΠΑ 23% 264,50 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.414,50 

για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό, των παραπάνω ειδών ή υλικών  
συνολικής αξίας µε το ΦΠΑ 1.414,50€. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν έως 
30.06.2015 στο ∆ήµο και θα παραληφθούν από την αρµόδια Επιτροπή. 
        
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΒΨΩΗ7-ΖΕΤ
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