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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    Αριθµ. πρωτ.: 149 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ταχ.∆ιεύθυνση: Σταδίου 31 
Ταχ.Κώδικας: 10183 
Πληροφορίες: Ε. Τζώρτζη 

 

Τηλέφωνο: 213 136 1662                        
Fax: 213 136 1667  
e-mail:e.tzortzi@ypes.gr  
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών φορτηγών ∆Χ για τις 
ανάγκες µεταφοράς υλικού, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015».  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α’/26-7-1985), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε µε το 
π.δ. 63/2005, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005). 
β. Του άρθρου 130 του Π.∆/τος  26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των 
διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», (ΦΕΚ 57/Α’/15-03-2012),  
γ. Του Π.∆. 105/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών», (ΦΕΚ 172/Α΄/28-8-
2014). 
δ. Του Π.∆. 173/2014 «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και 
σύγκληση της νέας Βουλής», (ΦΕΚ 277/Α’/31-12-2014). 

2. Το από 31-12-2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Εκλογών για την ανάγκη 
µεταφοράς του εκλογικού υλικού ενόψει των Βουλευτικών εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015. 

3. Το γεγονός ότι το Υπουργείο µας στερείται ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων για 
µεταφορικές εργασίες µεγάλου όγκου. 

4. Το από 3-1-2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Εκλογών µε το οποίο 
προτείνονται τα µέλη των Επιτροπών Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών ενόψει 
των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, λόγω του εξειδικευµένου 
χαρακτήρα των εν λόγω προµηθειών και υπηρεσιών. 
 
5. Την µε αρ.πρωτ.: 143/5-1-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την 
Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής εκλογικού υλικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες 
των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. (Α∆Α: 7ΑΞΠΝ-ΦΗ9) 
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6.Τη µε αριθµ. πρωτ.: 153/5-1-2015 απόφασή µας περί δέσµευσης πίστωσης για την 
προµήθεια υλικών και υπηρεσιών για τη διενέργεια των επικείµενων Βουλευτικών 
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 µε την µε α/α 2134 καταχώρησή της στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε στο ΥΠΕΣ. (Α∆Α: ΨΑ9ΑΝ-4ΘΘ) (Α∆ΑΜ: 
15REQ002517315) 

6. Την από 5-1-2015  προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦ. ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ αντί του ποσού 
διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00€) πλέον ΦΠΑ 23% ανά δροµολόγιο. 

7. Την από 5-1-2015  προσφορά του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤ. ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ αντί του ποσού 
εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (145,00€)  πλέον ΦΠΑ 23% ανά δροµολόγιο. 

8. Την από 5-1-2015 οικειοθελή αποχώρηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤ. ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Π.∆/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο 
των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α’/15-03-2012),  
τη µίσθωση ιδιωτικών φορτηγών αυτοκινήτων  ∆.Χ. για τις ανάγκες µεταφοράς 
υλικού ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, στον 
«ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΕΦ. ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ» και µέχρι διακόσια (200) δροµολόγια συνολικά 
και για τις εξής µεταφορές :  

Α. Μεταφορά ποσότητας αποθηκευµένου χαρτιού από την αποθήκη της υπηρεσίας 
στην Παλλήνη προς το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειµένου να προβούµε στην κοπή 
λευκών ψηφοδελτίων και  

Β. Μεταφορά του εκλογικού υλικού που θα εκτυπωθεί και θα κοπεί από το Εθνικό 
Τυπογραφείο (Βιβλία, ψηφοδέλτια κλπ) προς τα ΕΛΤΑ, προκειµένου να 
αποσταλούν στις Περιφερειακές Ενότητες έδρας νοµών, οι οποίες θα εφοδιάσουν 
τα εκλογικά τµήµατα, που θα συσταθούν στην περιοχή αρµοδιότητάς τους.  

2. Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου: 

• Το προσωπικό των είκοσι (20) εργατών θα βρίσκεται σε επιφυλακή όλο το 24ωρο 
για την περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2015, προκειµένου να καλυφθεί κάθε 
τακτική ή έκτακτη  ανάγκη µεταφοράς του εκλογικού υλικού. 

• Παρέχονται 6 φορτηγά αυτοκίνητα ∆.Χ. 5, 7,5 και 10 τόνων ωφέλιµου φορτίου, 1 
ανυψωτικό µηχάνηµα και 1 µηχανοκίνητο κλαρκ. 

3. Καθορίζουµε την τιµή του καθενός δροµολογίου σε διακόσια εβδοµήντα ευρώ και 
εξήντα λεπτά (270,60€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό πενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν είκοσι ευρώ (54.120,00€) συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 23% για διακόσια (200) δροµολόγια. 
4. Η ανωτέρω προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Ειδ. Φορέα 07-
130 "ΕΚΛΟΓΕΣ" και ΚΑΕ 5261 του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οικονοµικού έτους 2015. 
5. Η  πληρωµή θα γίνει µε τακτικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦ. ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗΣ. 
6. Ορίζουµε τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 
αναδόχου, ως εξής: 
 α) αντίγραφο της παρούσας απόφασης,  
 β) έκδοση των  σχετικών  και νόµιµων παραστατικών από τον ανάδοχο 
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γ) βεβαιώσεις της αρµόδιας επιτροπής της ∆ιεύθυνσης Εκλογών, µε την οποία θα 
βεβαιώνεται η πραγµατοποίηση των ανωτέρω µεταφορών. 
7. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην Φ.Π.Α. (23%) 
που θα βαρύνει το  ΥΠ.ΕΣ. 
8. Ο ανάδοχος παρακαλείται όπως προσέλθει εντός δύο (2) ηµερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας, στα γραφεία της ∆/νσής µας (Σταδίου 31 – 4ος όροφος), 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

 
 

 
        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
            ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 
              
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                  
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΕΦ. ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ                                       
Σολωµού 31 
Ηλιούπολη  
       
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ   
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο  Αν. Υπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα  
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Οικον. Υπηρεσιών & ∆ιοικ. Υποστήριξης              
5. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (3 αντίγραφα) 
6. ∆/νση Εκλογών                                           
7. Μέλη επιτροπής παραλαβής:  

• Μόσχος Ιωάννης 
• Φλώρος Θεοδόσιος 
• Βρέντζος Βασίλειος 
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