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                     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα  5  Ιανουαρίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                             Αριθµ. πρωτ. οικ. 148 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση   : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας : 101 83 
Πληροφορίες : Ε. Τζώρτζη 
Τηλέφωνο     : 213 136 1662 
Φαξ              : 213 136 1667 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προµήθειας 45.000 δεσµίδων χαρτιού ψηφοδελτίων, 

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. Των άρθρων 57, 83, 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.∆. 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. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους προµήθειας και αποστολής των εκλογικών υλικών, 

όπως καθορίζονται στην Α.Π.8142/7-3-2014 απόφαση. 

3. Την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη που προκύπτει και δεν επιδέχεται καµία αναβολή για 

την προµήθεια τυπογραφικού χαρτιού ψηφοδελτίων, λευκής απόχρωσης, των πεντακοσίων (500) 

φύλλων η κάθε µία, διαστάσεων 70 Χ 100 εκατοστά του µέτρου, για τις ανάγκες της 

διεκπεραίωσης των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.  

4. Την από 3/1/2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την 

προµήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής 
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Γραµµατείας Εµπορίου για να λάβει δηµοσιότητα και επιπλέον εστάλη µε φαξ και/ή ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο σε υποψήφιους αναδόχους που εξέφρασαν ενδιαφέρον και άφησαν τα στοιχεία τους 

στην υπηρεσία µας. 

5. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της αριθµ. 153/5-1-2015 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και της 

µε α/α 2134 καταχώρισής της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ∆Ε του ΥΠ.ΕΣ., 

περί διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015. (Α∆Α: ΨΑ9ΑΝ-4ΘΘ) 

(Α∆ΑΜ: 15REQ002517316) 

6. Την µε αριθµ. πρωτ. 143/5-1-2015 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής εκλογικού 

υλικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (Α∆Α: 

7ΑΞΠΝ-ΦΗ9). 

7. Την από 5-1-2015 προσφορά της εταιρείας «A & G PAPER» για την προµήθεια 45.000 

δεσµίδων των 500 φύλλων χαρτιού ψηφοδελτίων (992.250 κιλά), λευκής απόχρωσης, των 

πεντακοσίων (500) φύλλων η κάθε µία, διαστάσεων 70 Χ 100 εκατοστά του µέτρου, µε τιµή 

1,19€/κιλό πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων 

της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», αναθέτουµε την προµήθεια 45.000 δεσµίδων 

χαρτιού ψηφοδελτίων, λευκής απόχρωσης των πεντακοσίων (500) φύλλων η κάθε µία, 

διαστάσεων 70Χ100 εκατοστά του µέτρου, όπως το σχετικό δείγµα του Υπουργείου και συνολικού 

βάρους 992.250 κιλών, στην εταιρεία «A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε.» µε την προσφερόµενη από αυτή 

τιµή των 1,19 € το κιλό, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων 

τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.452.356,33 €), συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 23 %. 

2. Η παράδοση της υπό προµήθεια ποσότητας τυπογραφικού χαρτιού ψηφοδελτίων θα γίνει 

τµηµατικά µε µέριµνα, ασφάλεια και δαπάνες της προµηθεύτριας εταιρείας και θα έχει 

ολοκληρωθεί έως 10.1.2015, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Εκλογών του Υπουργείου µας, στην Αθήνα. 

3. Η ποσότητα του χαρτιού δύναται να αυξηθεί έως 20 %, δηλαδή έως 9.000 δεσµίδες των 500 

φύλλων, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατόπιν υποδείξεως της ∆ιεύθυνσης 

Εκλογών. 
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4. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια δεσµίδων τυπογραφικού χαρτιού θα 

γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε µε την Α.Π.143/5-1-2015, ώστε να 

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

θα καθοριστούν ειδικότερα µε την οικεία σύµβαση.  

5. Η µη παράδοση της υπό προµήθεια ποσότητας τυπογραφικού χαρτιού µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται παραπάνω συνιστά ειδικό ποινικό αδίκηµα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 119 παράγραφος 1 περ. γ΄ της εκλογικής νοµοθεσίας (Π.∆. 96/2007) «Κωδικοποίηση σ΄ 

ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 116Α΄/5.6.2007). 

6. Σε περίπτωση απόρριψης της παραλαβής των δεσµίδων τυπογραφικού χαρτιού από την 

αρµόδια ως άνω επιτροπή, η απόφαση αυτής είναι ανέκκλητη και δεν χωράει κατ’ αυτής κανένα 

ένδικο µέσο. 

Αν απορριφθεί οριστικά για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή των υπό προµήθεια δεσµίδων 

τυπογραφικού χαρτιού, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραλάβουν αυτές από τον τόπο 

παράδοσης, χωρίς να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση για αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο για την αιτία 

αυτή, υποχρεούµενοι ταυτόχρονα να προβούν στην αντικατάσταση των ανωτέρω δεσµίδων, 

µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο από την ανακοίνωση σ’ αυτήν της αιτίας απόρριψης της 

παραλαβής. 

7. Την προµηθεύτρια Εταιρεία βαρύνουν οι νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις, το χαρτόσηµο και ο 

φόρος εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

8. Η προµηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωµένη µέσα σε δύο (2) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

παρούσας απόφασης να καταθέσουν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής 

Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας για ποσό ίσο προς το 5% του 

συνολικού ποσού της αµοιβής τους, χωρίς το Φ.Π.Α, 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 προµηθεύτριας εταιρείας και η οποία εφόσον 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. 

9. Η προκαλούµενη, από την ανωτέρω προµήθεια των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) 

δεσµίδων τυπογραφικού χαρτιού ψηφοδελτίων δαπάνη, ανερχόµενη στο ποσό του ενός 

εκατοµµυρίου τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 

τριάντα τριών λεπτών (1.452.356,33 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %, θα 
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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 «A&G 

PAPER Α.Ε.Β.Ε.», µετά την ολική παράδοση των δεσµίδων του χαρτιού. 

10. Ο νόµιµος εκπρόσωπος της «A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε.», οφείλει να προσέλθει στη ∆/νση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Σταδίου 31, 4ος 

όροφος), µέσα σε δύο (2) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτήν της παρούσας απόφασης, για 

την υπογραφή της οικείας σύµβασης.  

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
 

     ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Α & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 
21ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας  
145 68, Κρυονέρι Αττικής  
                                                                                                                   

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1.  Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  
3. Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντη Οικονοµικών Υπηρ. & ∆ιοικ. Υποστήριξης 
4. ∆ιεύθυνση Εκλογών           
5. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα) 
6.  Μέλη της επιτροπής παραλαβής  
     α)  Ρεκλείτη Μαρία 
     β)  Ατµατζίδου Ελισάβετ 
     γ)  Μπαχού Μαρία 
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