
                                                                 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αθήνα 5 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ         Αριθ. πρωτ. οικ.: 147
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                
Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 31                             
Ταχ. Κώδικας : 10183 
Πληροφορίες : Ευαγ. Κοντογιάννη                                                    
Τηλέφωνο : 213 136 1660
FAX: 213 136 1667

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια  δεκατριών  εκατομμυρίων  (13.000.000)  τεμαχίων 
εκλογικών φακέλων, για τις  ανάγκες των γενικών 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/μα 63/2005, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
β. Του  άρθρου  130  του  Π.Δ  26/2012  «Κωδικοποίηση  σε  ενιαίο  κείμενο  των 
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», (ΦΕΚ 57/Α’/15-03-2012),
γ. Του  Π.Δ/τος  105/2014  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.»,  (ΦΕΚ 
172/Α΄/28-8-2014).
δ. του Π.Δ.  173/2015 «Διάλυση της  Βουλής,  προκήρυξη εκλογής  Βουλευτών και 
σύγκληση της νέας Βουλής», (ΦΕΚ 277/Α’/31-12-2014)
2. Το από 31-12-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εκλογών με το οποίο 
μας  γνωστοποιούν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  προμήθειας  και 
αποστολής των εκλογικών υλικών.(ΑΔΑΜ:15REQ002516271)
3. Το από 03-1-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Εκλογών με το οποίο ορίζεται 
η  ημερομηνία  παράδοσης  των  εκλογικών  φακέλων  τμηματικά  από  10  έως  14 
Ιανουαρίου 2015.
4.Την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη που προκύπτει και δεν επιδέχεται καμία 
αναβολή  για  την  έγκαιρη  κατασκευή  και  παράδοση  δεκατριών  εκατομμυρίων 
(13.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων για τις ανάγκες των γενικών βουλευτικών 
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
5. Τις προσφορές των εξής εταιρειών:
α.  Την  από  05.1.2015  προσφορά  της  εταιρείας  ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΪΑ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Α.Β.Ε.Ε. για προσφερόμενη ποσότητα 5.000.000 τεμαχίων εκλογικών φακέλων και με 
προσφερόμενη τιμή 15,80 € πλέον ΦΠΑ 23% ανά χιλιάδα.
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β.  Την  από  05.1.2015  προσφορά  της  εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΙΜ.  ΚΟΤΣΩΝΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. για προσφερόμενη ποσότητα 10.000.000 τεμαχίων 
εκλογικών φακέλων και με προσφερόμενη τιμή 15,95 € πλέον ΦΠΑ 23% ανά χιλιάδα.
γ.  Την  από  05.1.2015  προσφορά  της  εταιρείας  INFORM Π.  ΛΥΚΟΣ  Α.Ε.  για 
προσφερόμενη  ποσότητα  5.000.000  τεμαχίων  εκλογικών  φακέλων  και  με 
προσφερόμενη τιμή 19,50 € πλέον ΦΠΑ 23% ανά χιλιάδα.
6. Το  από  5-1-2015  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  της  Δ/νσης  Εκλογών  με  το  οποίο 
αποδέχεται  τη  μετάθεση  της  ημερομηνίας  παράδοσης  τμηματικά  από  10  έως  15 
Ιανουαρίου 2015.
7.  Την αριθμ. 143/5.1.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΞΠΝ-ΦΗ9) απόφαση συγκρότησης Επιτροπών 
Παραλαβής  εκλογικού  υλικού  και  υπηρεσιών  για  τις  ανάγκες  των  Βουλευτικών 
Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
8. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός 
του  εγκεκριμένου  ποσοστού  διάθεσης,  βάσει  της  αριθμ.  153/05-1-2015  (ΑΔΑ: 
ΨΑ9ΑΝ-4ΘΘ, ΑΔΑΜ:15REQ002517288) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και της με α/α 2134 
καταχώρησης του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ του ΥΠ.ΕΣ., 
περί διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
9. Τη  με  αριθμ.  ΔΙΔΚ/Φ.1/27098/12.10.2007  απόφαση  του  Υπουργού  και  των 
Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό  Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  στο  Γενικό  Γραμματέα  της  Γενικής 
Γραμματείας  Ισότητας  των  Φύλων  και  στους  Προϊσταμένους  των  Οργανικών 
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των  διατάξεων  της  νομοθεσίας  για  την  εκλογή  βουλευτών»,  (ΦΕΚ  57/Α’/15-03-
2012),  αναθέτουμε  την  προμήθεια  πέντε  εκατομμυρίων  (5.000.000)  τεμαχίων 
εκλογικών  φακέλων  για  τις  ανάγκες  των  γενικών  βουλευτικών  εκλογών  της  25ης 

Ιανουαρίου 2015 στη μειοδότρια εταιρεία ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΪΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.  και 
την προμήθεια οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων για τις 
ανάγκες των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 στην εταιρεία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  Οι ως άνω ποσότητες 
μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να αυξηθούν σε ποσοστό μέχρι 20%.
2. Οι εκλογικοί φάκελοι για τη διενέργεια των γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25 ης 

Ιανουαρίου 2015 πρέπει να είναι από χαρτί αδιαφανές, λευκής απόχρωσης, βάρους 
80 γραμμαρίων ανά μ2  διαστάσεων 9,50 Χ 16 εκατοστά του μέτρου περίπου. Οι 
εκλογικοί φάκελοι επίσης πρέπει να φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά διαγώνια 
πέντε (5) γραμμές  γαλάζιας απόχρωσης από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής που θα 
καταλαμβάνουν συνολικά πλάτος ένα εκατοστό (0,01) του μέτρου περίπου. Επίσης 
να είναι σε σχήμα καρέ με αυτοκόλλητο κλείσιμο στην επάνω μεγαλύτερη πλευρά 
τους, με φόντο ασφαλείας στο εσωτερικό τους.
Η παράδοση  των  εκλογικών  φακέλων  θα  γίνει  σε  δεσμίδες  (πακέτα)  των  χιλίων 
(1.000) φακέλων με υποδεσμίδες των εκατό (100) φακέλων και συσκευασμένα σε 
ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, σε ποσότητα δέκα χιλιάδων (10.000) φακέλων ανά κιβώτιο 
για τους εν λόγω φακέλους σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Εκλογών 
του Υπουργείου Εσωτερικών στην Αθήνα.
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3. Η παρακολούθηση της κατασκευής και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό 
προμήθεια εκλογικών φακέλων, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με 
την  Α.Π.  143/5.1.2015  απόφαση,  ώστε  να  διαπιστωθεί  η  καταλληλότητα  αυτών, 
σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  με  βάση  τα  όσα  ειδικότερα  θα 
καθοριστούν με την οικεία σύμβαση.
4. Η  παράδοση της  υπό  κατασκευή,  προμήθεια  και  αποστολή,  ποσότητας  των 
εκλογικών  φακέλων,  θα  γίνει  με  μέριμνα,  ευθύνη,  ασφάλεια  και  δαπάνες  των 
αναδόχων,   τμηματικά από  10  έως  15  Ιανουαρίου  2015  σε  χώρο  που  θα 
υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Αθήνα.
5.  Η μη παράδοση της υπό προμήθεια ποσότητας των εκλογικών φακέλων, μέσα 
στην  προθεσμία  που  ορίζεται  παραπάνω,  συνιστά  ειδικό  ποινικό  αδίκημα  που 
προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  119  παρ.  1  περ.  γ΄  της  εκλογικής 
νομοθεσίας  (Π.Δ.  26/2012)  «Κωδικοποίηση  σ΄  ενιαίο  κείμενο  των  διατάξεων  της 
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2012).
6. Σε  περίπτωση  απόρριψης  της  παραλαβής  των  εκλογικών  φακέλων  από  την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η απόφαση αυτής είναι ανέκκλητη και κανένα ένδικο 
μέσο δεν χωρεί κατ΄ αυτής.  
7. Αν απορριφθεί οριστικά για οποιοδήποτε λόγο, η παραλαβή των υπό προμήθεια 
εκλογικών φακέλων, η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει αυτούς 
αμέσως  από  τον  τόπο  παράδοσης,  χωρίς  να  εγείρει  οποιαδήποτε  αξίωση  για 
αποζημίωση  από  το  Δημόσιο  για  την  αιτία  αυτή,  υποχρεούμενη  ταυτόχρονα  να 
προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο από την 
ανακοίνωση, σ' αυτήν, της αιτίας απόρριψης της παραλαβής τους.
8. Η προκαλούμενη από την παραπάνω προμήθεια δαπάνη, των 5.000.000 τεμαχίων 
εκλογικών φακέλων που ανατίθενται στην εταιρεία ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΪΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Α.Β.Ε.Ε.,  ανερχόμενη  στο  ποσό  των  εβδομήντα   εννέα  χιλιάδων  ευρώ 
(79.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 
ευρώ  (97.170,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  23%,  και  η 
προκαλούμενη  δαπάνη  από  την  προμήθεια  των  8.000.000  τεμαχίων  εκλογικών 
φακέλων  που  ανατίθενται  στην  εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΙΜ.  ΚΟΤΣΩΝΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανερχόμενη στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (127.600,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν πενήντα 
έξι  χιλιάδων  εννιακοσίων  σαράντα  οκτώ  ευρώ  (156.948,00  €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, θα βαρύνουν την πίστωση του ΚΑΕ 5261 
του Ειδικού Φορέα 07-130 "ΕΚΛΟΓΕΣ" του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2015 και η πληρωμή της αξίας αυτών θα γίνει με 
τακτικά  χρηματικά  εντάλματα  που  θα  εκδοθούν  στα  ονόματα  των  αναδόχων 
εταιρειών, μετά την ολική παράδοσή τους.
9.  Τις αναδόχους εταιρείες βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις (ΕΑΑΔΣ : 
0,10%,  Φόρος  :  4%),  πλην  του   Φ.Π.Α.  23%  που  θα  βαρύνει  το  Υπουργείο 
Εσωτερικών.
10. Οι προμηθεύτριες εταιρείες είναι υποχρεωμένες μέσα σε δύο (2) ημέρες από 
την  επίδοση  σε  αυτές,  της  παρούσας  απόφασης,  να  καταθέσουν  στη  Δ/νση 
Οικονομικών  Υπηρεσιών  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  ΥΠ.ΕΣ.  εγγυητική  επιστολή 
αναγνωρισμένης  Τράπεζας  για  ποσό  ίσο  προς  το  5% του  συνολικού  ποσού  της 
αμοιβής  τους  χωρίς  το  Φ.Π.Α.,  δηλαδή  για  το  ποσό  των τριών  χιλιάδων 
εννιακοσίων  πενήντα  ευρώ  (3.950,00  €)  η  εταιρεία  ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΪΑ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε., και έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (6.380,00 
€) η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ως 
εγγύηση για την καλή και άρτια εκτέλεση της προμήθειας που τους έχει ανατεθεί.
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Η χρηματική  αυτή  εγγύηση,  η  οποία  ρητά  συνομολογείται  ότι  δεν  εξαντλεί  την 
ευθύνη  των  αναδόχων  εταιρειών,  και  η  οποία  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, 
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου, θα επιστραφεί στις εταιρείες μετά την 
ολοκλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και  τη σύνταξη των πρακτικών 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
11. Νόμιμοι εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΪΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Α.Β.Ε.Ε.  και  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΙΜ.  ΚΟΤΣΩΝΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΧΑΡΤΟΥ  Α.Ε.Β.Ε., 
οφείλουν να προσέλθουν στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ειδοποίησή τους, για 
την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
              

     Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΪΑ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  Α.Β.Ε.Ε.,  Κισσάβου  250,  Τ.Κ.  152  35 
Βριλήσσια, Φαξ: 210 8042147

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,  1ο Χλμ. Λεωφ. 
Λαυρίου,  Τμήμα  Κορωπίου-Μαρκόπουλου,  Τ.Κ.  194  00  Κορωπί,  Φαξ:  210 
8979703

3. INFORM Π.  ΛΥΚΟΣ  Α.Ε.,  5ο Χλμ.  Λεωφ.  Βάρης-Κορωπίου,  Τ.Θ.  140, 
Τ.Κ.194 00 Κορωπί, Φαξ: 210 6623536 

4. Γραμματεία του 5ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 
ΥΠ.ΕΣ.

5. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών  & Διοικητ. Υποστήριξης       

4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα)

5. Δ/νση Εκλογών 

6. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής κ.κ.
    α.  Ιωάννης Μόσχος
    β.  Θεοδόσιος Φλώρος
    γ.  Βασίλειος Βρέντζος
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