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           Δράμα 

Προς: Το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας
       

Κοιν: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστη
ρίου του Δήμου μας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Προμήθεια προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων.

Σχετ: Το 19-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών ATHEXGROUP-Όμιλος 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Δράμας έχει καταστεί καθολικός χρήστης του συστήματος ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) «ΙΡΙΔΑ»  το οποίο διατέθηκε δωρεάν από το Υπουργείο Eσωτερικών. 

Μεταξύ των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έλαβαν χώρα για την υλοποίηση του εν λόγω 
συστήματος ήταν και η προμήθεια για ένα έτος «Προηγμένης /Advanced» ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων 
(π.χ. pdf) που περιλαμβάνει τα στοιχεία του οργανισμού Eseal χωρίς χρονοσήμανση. Η ύπαρξη της εν  λόγω 
ψηφιακή σφραγίδας αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την εγκατάσταση όσο και για την λειτουργία του 
συγκεκριμένου συστήματος. Γι αυτό το λόγο ο Δήμος Δράμας  προχώρησε στην προμήθειά της για ένα έτος η 
ισχύς της οποίας λήγει στις 3/12/2021. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της  λειτουργίας του 
συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στο Δήμο μας είναι απαραίτητη  η εκ νέου 
προμήθεια Πιστοποιητικού Προηγμένης Ψηφιακής Σφραγίδας Εγγράφων του Δήμου Δράμας η οποία 
προτείνεται από την υπηρεσία μας να έχει ισχύ για δύο έτη.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116,118,120 του Ν. 
4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ). ΦΕΚ 147 Τεύχος Α’/8-8-2016, την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008, καθώς και το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’) την παρ.1 του άρθρου 203 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018).
  Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 10.6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού του 
Δήμου μας οικ. έτους  2021.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 322,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (260,00 € 
χωρίς το Φ.Π.Α.)
Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή:
-να μεριμνήσετε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης
-να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας.

Κωδικός CPV 30122200 Εξοπλισμός ψηφιακής εκτύπωσης όφσετ

  

                  Η αν. Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  

               Βασιλική Καρβουνίδου
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