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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Θέµα: Προµήθεια USB token (Α∆∆Υ) Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.∆. 
133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 81320 & 
77909 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. 
Φ.Ε.Κ. 4302/30-12-2016). 
3. Το Π.∆. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 
4. Το Ν. 2362/95 «Περί δηµοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν µετά την 
εφαρµογή του Ν. 4270/2014. 
5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014). 
6. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
(Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/01-02-1995). 
7. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ). 
8. Την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών περί αύξησης 
των χρηµατικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Β΄/11-08-2010). 
9. Τις ∆/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4. 
10. Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
11. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014). 
12. Το αριθµ. 610818 (2331)/30-11-2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ004101358) πρωτογενές αίτηµα της 
∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
13. Την αριθµ. 616015(15934)/02-01-2019 (Α∆Α: ΩΜΦΩ7ΛΛ-ΟΘΘ, Α∆ΑΜ:19REQ004298854) 
Α/Α 471 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης tου Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ) 
ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ) 
  Ταχ. ∆/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 
  Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη 
  Πληροφορίες : Αιµ.Παραλίκας 
  Τηλέφωνο : 2313 - 319143 
  Fax :2313-319238 
  Ε-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr                      

 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
Θεσσαλονίκη  16 Ιανουαρίου 2019 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12113(898) 
 
Προς: 
Κάθε ενδιαφερόµενο 
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∆ιαχείρισης της Π.Κ.Μ. – Κ.Α.Ε. 02.21.01.721.1723.α.01 – Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών προγραµµάτων και λοιπών υλικών - 002486-7, ποσού 24.552,00€ 
(καταχωρήθηκε µε α/α 167 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης Π.Κ.Μ.) 
14. Την αριθµ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
“Περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους 
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, 
Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) και την αριθµ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 
απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών 
και ανάθεση τοµέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας”(ΦΕΚ 102/ ΥΟ∆∆/16-3-2017), και την αριθµ. Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-03-2018 
Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση 
τοµέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 
(Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/10-04-2018). 

Ανακοινώνει ότι: 
 
προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια 900 τεµαχίων USB 
TOKENS - Α∆∆Υ.  
CPV:[30233300-4]-Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών 
Κριτήριο ανάθεσης  η χαµηλότερη τιµή. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 24.552,00€ συµπ.ΦΠΑ 24% σύµφωνα 
µε τον κάτωθι Πίνακα: 
 

Περιγραφή Ποσότητα Προβλεπόµενη ανώτερη τιµή 
τεµαχίου (χωρίς ΦΠΑ) 

USB TOKENS (Α∆∆Υ) 900 22 

 Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ 24% 

19.800,00 

 Σύνολο µε 
ΦΠΑ 24% 

24.552,00 
 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
 
Η προµήθεια των USB TOKENS - Α∆∆Υ διεξάγεται στο πλαίσιο χορήγησης χορήγηση ψηφιακής 
υπογραφής σε υπαλλήλους της ΠΕ Θεσσαλονίκης ενόψει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
έκδοσης και διακίνησης δηµόσιων εγγράφων (µε ηµεροµηνία έναρξης 01-01-2019). 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που 
ακολουθεί στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία 
δηλώνονται τα κάτωθι: 
α) ∆εν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα εξής 
αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά 
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,  
β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. 
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γ) Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο.  
δ) Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ένα (1) έτος από την ηµέρα 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  
ε) Η διαθεσιµότητα των ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά. 
Σηµειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν µε την ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση θα ζητηθεί 
προσκόµιση των αντίστοιχων ∆ικαιολογητικών µόνο από τον µειοδότη και πριν την έκδοση 
της Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική 
Ενηµερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο).  
 
2) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
Προς απόδειξη των όσων απαιτούνται βάσει των πινάκων του Παραρτήµατος της παρούσας 
Πρόσκλησης, ο υποψήφιος θα προσκοµίσει εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τα 
Τεχνικά φυλλάδια των ειδών για τα οποία καταθέτει προσφορά, από τα οποία θα προκύπτει 
ότι καλύπτεται το σύνολο του αριθµού των απαιτήσεων για κάθε είδος. 
 
3) Χωριστό Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόµενου. 
Η τιµή τεµαχίου χωρίς ΦΠΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιµή 
ανά τεµάχιο ανεξάρτητα εάν η συνολική τιµή είναι χαµηλότερη της 
προϋπολογισθείσας 
 
3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν 
ταχυδροµικά -courier σε σφραγισµένο φάκελο στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, 26ης 
Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην 
υπηρεσία µας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Τετάρτη 23/01/2019 και ώρα 14:00. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της 
ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, παρουσία των προσφερόντων ή 
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους την επόµενη µέρα (Πέµπτη 
24/01/2019) και ώρα 09:30 π.µ. . 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313 – 319.102 (για τεχνικά θέµατα) & στο τηλέφωνο 2313 – 
319.143 (για λοιπά θέµατα). 
 
 
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Με το άνοιγµα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Κατόπιν, η Τεχνική Προσφορά Αξιολογείται µε την συνδροµή στελεχών 
της αιτούσας υπηρεσίας, δηλαδή της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν µε το 
άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών» όπου και θα καταγραφούν οι οικονοµικές 
προσφορές µε φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή.  
 
5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
Η εκτέλεση της σύµβασης θα παρακολουθείται από αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παραλαβή των ειδών. 
Η σύµβαση που θα συναφθεί µπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν 
αντικειµενικά αιτιολογηµένες συνθήκες, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. 
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Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει την Σύµβαση ή 
µέρος αυτής. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Με εντολή Π.Κ.Μ. 

                                                                                       Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης 

 

                                                                                     Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Σελίδα 5 από 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 900 ΤΜΧ USB-TOKENS (Α∆∆Υ) 

 Τα προσφερόµενα usb tokens θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ψηφιακής 

υπογραφής και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον, (http://www.aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-

step1.html) να τηρούν τα εξής : 

 
Α/Α Περιγραφή Απαίτησης Απαίτηση 

1 Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι µεγαλύτερη ή ίση FIPS 

140-1 level 2, CC EAL 4+ 

ΝΑΙ 

2 Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης (v2.01)  ΝΑΙ 

3 Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP 

Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro 

ΝΑΙ 

4 Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριµένα να 

υποστηρίζει τα ακόλουθα:  

ΝΑΙ 

4.1 Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 

bits 

ΝΑΙ 

4.2 ∆ηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA µήκους µέχρι 2048 

(µέγιστος αποδεκτός χρόνος δηµιουργίας 30 sec) µε 

γεννήτορα πραγµατικών τυχαίων αριθµών 

ΝΑΙ 

4.3 Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 

3DES 

ΝΑΙ 

4.4 Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1 ΝΑΙ 

4.5 Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 

and 168 bit key length)  

ΝΑΙ 

4.6 ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, 

κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην 

κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS 

ΝΑΙ 

4.7 EEPROM µεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes ΝΑΙ 

4.8 Το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να 

υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix 

και MAC-OS 

 

ΝΑΙ 

4.9 Ειδικότερα, το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να 

υποστηρίζεται σε λειτουργικό WINDOWS XP 

ΝΑΙ 
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