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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα  5 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. οικ.: 144
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 31                             
Ταχ. Κώδικας : 10183 
Πληροφορίες: Αγ. Μπαρουτά                                                 
Τηλέφωνο     : 213 136 1662
FAX                : 213 136 1667

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια  τριάντα  πέντε  χιλιάδων  (35.000)  εκλογικών  σάκων  από
πλαστική  ύλη  για  χρήση  των  εφορευτικών  επιτροπών  και  την  αποστολή
εκλογικού  υλικού  στις  περιφερειακές  ενότητες  ενόψει  της  διενέργειας  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/μα 63/2005, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

β. Του  Π.Δ/τος  105/2014  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.»,  (ΦΕΚ

172/Α΄/28-8-2014).

γ. Του άρθρου 94 και 130 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των

διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», (ΦΕΚ 57/Α’/15-03-2012),

δ. του  Π.Δ.  173/2015  «Διάλυση της  Βουλής,  προκήρυξη  εκλογής  Βουλευτών και

σύγκληση της νέας Βουλής», (ΦΕΚ 277/Α’/31-12-2014)

2. Τη με αριθ. πρωτ.: 51793/31-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με

την οποία καθορίστηκε το ειδικό γνώρισμα και τα λοιπά χαρακτηριστικά των σάκων
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μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την ψηφοφορία για την

εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2015.

3. Το από 3-1-2015 πρωτογενές αίτημά μας (ΑΔΑΜ:15REQ002516270)

4. 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.

5.  Το  από  5-1-2015  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  της  Δ/νσης  Εκλογών  με  το  οποίο

μετατίθεται η ημερομηνία παράδοσης τμηματικά από 9 έως 13 Ιανουαρίου 2015.

6.Την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη που προκύπτει και δεν επιδέχεται καμία

αναβολή για την προμήθεια τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) εκλογικών σάκων από

πλαστική  ύλη  για  χρήση  των  εφορευτικών  επιτροπών  όλων  των  εκλογικών

τμημάτων, δηλαδή για την τοποθέτηση σ΄ αυτούς, του πάσης φύσεως υλικού της

ψηφοφορίας και διαβίβασή του στα αρμόδια Πρωτοδικεία μετά το πέρας αυτής, για

την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2015.

7.Την από 5-1-2015 προσφορά της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ».

8.Την αριθμ. 143/5-1-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Κ.Υ.

με  το  οποίο  καθορίζονται  τα  μέλη  των  επιτροπών  αξιολόγησης  προσφορών  και

επιτροπών παραλαβής εκλογικού υλικού για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού

Κοινοβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2015. (ΑΔΑ:7ΑΞΠΝ-ΦΗ9)

9.Τη με αριθμ. πρωτ.: 153/5-1-2015 απόφασή μας περί δέσμευσης πίστωσης για την

προμήθεια εκλογικού υλικού και παροχής υπηρεσιών για την εκλογή βουλευτών του

Ελληνικού Κοινοβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2015 και την αριθμ. 2134 καταχώρησή

της στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.  (ΑΔΑ:ΨΑ9ΑΝ-4ΘΘ)

(ΑΔΑΜ:15REQ002517276)

10. 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),
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αναθέτουμε την προμήθεια τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) εκλογικών σάκων, για

την εκλογή των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2015

στην εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ», εκ των οποίων:

α) Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εκλογικοί σάκοι, διαστάσεων 60 χ 100 εκατοστών

του  μέτρου.  Πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένοι  από  πλαστική  ύλη

(πολυπροπυλένιο),  να  είναι  υφαντοί,  λευκής  απόχρωσης  γαζωμένοι  στο  κάτω

μέρος  και  στριφωμένοι  στο  πάνω μέρος  (άνοιγμα),  συσκευασμένοι  ανά  εκατό

(100)  τεμάχια,  με  εκτύπωση  στην  μία  εξωτερική  πλευρά  κάθε  σάκου  και  με

κεφαλαία γράμματα και σε παράλληλες σειρές με χρώμα μαύρης απόχρωσης και

θα φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις:

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

                 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………………

        ………………...ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ………………..

             (Αριθμός)                                         (Ονομασία)

β) Δέκα  χιλιάδες  (10.000)  εκλογικοί  σάκοι,  κατασκευασμένοι  από  πλαστική  ύλη

(πολυπροπυλένιο), υφαντοί, λευκής απόχρωσης γαζωμένοι στο κάτω μέρος και

στριφωμένοι στο πάνω μέρος (άνοιγμα), συσκευασμένοι ανά εκατό (100) τεμάχια,

με διαστάσεις 70Χ110 εκατοστά του μέτρου χωρίς καμία εκτύπωση.

2.  Οι  είκοσι  πέντε  χιλιάδες  (25.000) εκλογικοί  σάκοι,  διαστάσεων  60  χ  100

εκατοστών  του  μέτρου,  προορίζονται  για  χρήση  των  εφορευτικών  επιτροπών

όλων των εκλογικών τμημάτων, δηλαδή για τοποθέτηση σ΄ αυτούς, του πάσης

φύσεως υλικού της ψηφοφορίας, προς διαβίβασή του στα αρμόδια Πρωτοδικεία

μετά το πέρας αυτής, με την προσφερόμενη τιμή των τριακοσίων τριάντα επτά

ευρώ (337,00€) ανά χιλιάδα,  πλέον Φ.Π.Α. 23%. Οι δέκα χιλιάδες (10.000)

εκλογικοί σάκοι, διαστάσεων 70 χ 110 εκατοστών του μέτρου, προορίζονται για

την  αποστολή  εκλογικού  υλικού  στις  περιφερειακές  ενότητες,  με  την

προσφερόμενη τιμή των  τετρακοσίων εβδομήντα εννιά  ευρώ (479,00€)  ανά

χιλιάδα, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

3. Οι παραπάνω ποσότητες μπορούν κατά την κρίση μας και ανάλογα με τις ανάγκες

να αυξηθούν σε ποσοστό μέχρι  20% και  εφόσον ζητηθεί  από την Υπηρεσία μας

εγγράφως.

4. Η παράδοση της ποσότητας θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη, ασφάλεια και έξοδα της

προμηθεύτριας εταιρείας και για όλες τις περιπτώσεις σάκων. Η παράδοση θα γίνει
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τμηματικά, από 9-1-2015 έως τις 13-1-2015, σε χώρους που θα υποδειχθούν από

τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου στην Αθήνα. 

5.  Η παρακολούθηση της κατασκευής και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των

υπό προμήθεια εκλογικών σάκων, θα γίνει από την επιτροπή ώστε να διαπιστωθεί η

καταλληλότητα αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με βάση τα όσα

ειδικότερα θα καθοριστούν με την οικεία σύμβαση. 

6. Η  μη  παράδοση  της  υπό  προμήθεια  ποσότητας  εκλογικών  σάκων  μέσα  στις

προθεσμίες  που  ορίζονται  παραπάνω,  συνιστά  ειδικό  ποινικό  αδίκημα  που

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 119 παράγραφος 1  περ. γ΄ της εκλογικής

νομοθεσίας  (Π.Δ.  26/2012  «Κωδικοποίηση  σ΄  ενιαίο  κείμενο  των  διατάξεων  της

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ΦΕΚ 116Α΄/5.6.2007).

7. Σε περίπτωση απόρριψης της παραλαβής των εκλογικών σάκων από την αρμόδια

επιτροπή παραλαβής, η απόφαση αυτής είναι ανέκκλητη  και κανένα ένδικο μέσο δεν

χωρεί κατ΄ αυτής.

8. Αν απορριφθεί οριστικά για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή των υπό προμήθεια

εκλογικών σάκων,  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  αντικατάσταση  των  εκλογικών  σάκων  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  το

αργότερο από την ανακοίνωση, σ΄ αυτήν, της αιτίας απόρριψης της παραλαβής των

πιο πάνω σάκων.

9. Την  ανάδοχο  εταιρεία  βαρύνουν  οι  νόμιμες  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  (ΕΑΑΔΣ  :

0,10%,  Φόρος  :  4%),  πλην  του   Φ.Π.Α.  23%  που  θα  βαρύνει  το  Υπουργείο

Εσωτερικών.

10. Η προκαλούμενη, από την παραπάνω προμήθεια των τριάντα πέντε χιλιάδων

(35.000)  εκλογικών σάκων δαπάνη, ανερχόμενη στο ποσό των  δεκαέξι  χιλιάδων

διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (16.254,45€)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα

07 – 130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5261 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου

Εσωτερικών,  οικονομικού έτους 2015 και η πληρωμή της αξίας αυτών θα γίνει με

τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα της προμηθεύτριας εταιρείας,

μετά την ολική παράδοση των εκλογικών σάκων.

11. Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες

από  την  κοινοποίηση  σε  αυτήν  της  παρούσας  απόφασης,  να  καταθέσει  στη

Διεύθυνση Οικονομικού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό ίσο

προς το 5% του συνολικού ποσού της αμοιβής της, χωρίς το Φ.Π.Α.,  ήτοι ποσού
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εξακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (660,75€), ως εγγύηση για

την  καλή  και  άρτια  εκτέλεση  των  όρων  της παρούσας  απόφασης.  Η  χρηματική

εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ρητά συνομολογείται ότι δεν εξαντλεί την ευθύνη

της αναδόχου εταιρείας και όσο συντρέχει περίπτωση, καταπίπτει, αυτοδικαίως υπέρ

του Δημοσίου,  θα επιστραφεί  στην εταιρεία  αυτή μετά  την εκπλήρωση όλων των

συμβατικών της υποχρεώσεων και τη σύνταξη του πρακτικού παραλαβής από την

παραπάνω επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου                           
     του Υπουργείου Εσωτερικών               
2. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, 
    Οδός Μαρίνου Αντύπα 20,          ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
    Τ.Κ.17455 Άλιμος Αττικής 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης         
5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα)
6. Δ/νση Εκλογών 
7. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής κ.κ.
    α.  Ιωάννης Μόσχος
    β.  Θεοδόσιος Φλώρος
    γ.  Βασίλειος Βρεντζός
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