
  

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Μακρυχώρι   10/06/2015 

               Αριθµ. Πρωτ.:  5916 

               Αριθµ. Απόφασης : 992 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

Τ.Κ./Πόλη   

Τηλέφωνο   

Fax   

:400 06, Μακρυχώρι 

:24953 50401      

:24950 22410  

ΘΕΜΑ: «Παροχή    έγκρισης    για    χρήση   ψηφιακής    υπογραφής    για  το  Εθνικό  
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»       

Ο ∆ήµαρχος Τεµπών έχοντας υπόψη του:  

1)  

2) 

Τις διατάξεις    του  άρθρου   58   παρ.1   του  Ν.   3852/2010   «Νέα   Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

Τις  διατάξεις  του  Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/Α΄/29.05.2013)  «Εθνικό  
ου Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».  

3) Τη  µε  αριθµό  Π1/2390/2013  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  

Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2677/Β’/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες  

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ)».  

4) 

5) 

Την   αριθµ.  1680/2014   Απόφαση   του  ∆ηµάρχου   Τεµπών   περί  ορισµού  

Αντιδηµάρχων.   

Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου Τεµπών.   

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ               

Α. Ορίζουµε  τελικούς  υπογράφοντες  µε  τη  χρήση  ψηφιακής  υπογραφής,  για  το  Εθνικό  

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ειδικότερα των δηµοσίων συµβάσεων  

έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών µε εκτιµούµενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα  

χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, τους:  

1. Τσάτσαρη Χρήστο του Ευαγγέλου, Αντιδήµαρχο Οικονοµικών & Τεχνικών έργων 
και Πολεδοµίας  
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2. Ζιώγα Νικόλαο  του Ιωάννη, Αναπληρωτή Πρὀστάµενο Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

Υπηρεσιών  

3. Μαρία Σαρµαντά, Αναπληρώτρια πρὀσταµένη του τµήµατος Οικονοµικών υπηρεσιών 
4. Τσιτσιουβά Γεωργία του Ιωάννη, Πρὀσταµένη του αυτοτελούς τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Τσίλα Γεώργιο, υπάλληλο του ∆ήµου και πρόεδρος Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & 

Αξιολόγησης Προµηθειών έτους 2015 
6. Παζιάνα Αικατερίνη, υπάλληλο του ∆ήµου και αντιπρόεδρος Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & 

Αξιολόγησης Προµηθειών έτους 2015 
7. Κούκο Αντώνιο, υπάλληλο του ∆ήµου και µέλος Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & Αξιολόγησης 

Προµηθειών έτους 2015 
8. Μπαρµπούτη Βασιλική,   υπάλληλο της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του ∆ήµου  
9. Στρούλιος Κων/νος, υπάλληλος του γραφείου προµηθειών του ∆ήµου 
10. Κυρατζούλη Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλος του γραφείου προµηθειών του ∆ήµου 

 
Β. Έργο των ανωτέρω είναι : α- η εγγραφή τους στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) ως πιστοποιηµένοι χρήστες του ∆ήµου Τεµπών, β- η καταχώριση 
αιτηµάτων του οικείου ∆ήµου για ένταξη στο ΕΠΠ και η υποβολή αιτηµάτων για τυχόν 
τροποποιήσεις τους, γ- η ολοκλήρωση λειτουργιών κι ενεργειών για τις δηµόσιες συµβάσεις 
µέσω του συστήµατος και δ- η ανάλογα µε τα δικαιώµατά τους πρόσβαση στο χώρο των 
αναθετουσών αρχών και δη του ∆ήµου Τεµπών, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες για την 
εξέλιξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. 

 
 

Γ. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 
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