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ΘΕΜΑ: Προµήθεια καλπών για τις ανάγκες των επερχόµενων εκλογών εντός του 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
β. Του ν.4255/2014 «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄
89).
γ. Του άρθρου 23 του ν.3463/2006 περί Κ.∆.Κ. (Α΄114), καθώς και του άρθρου 18 του π.δ.
30/1996 (Α΄21).
δ. Το π.δ. 88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 129).
ε. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180).
στ. Των άρθρων 57, 83, 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων
της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), όπως ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν.4585/2018 «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄216).
2. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 3173/17-1-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εκλογών µε το οποίο
µας ενηµερώνουν για τις προµήθειες, τις τεχνικές προδιαγραφές και την αποστολή εκλογικού
υλικού για τις ανάγκες των αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτικών εκλογών για το 2019.
3. Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 3912/21-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
κατάθεση οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια καλπών για τις ανάγκες των επερχόµενων
εκλογών του 2019 (Α∆ΑΜ:19REQ004355805).
4. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «DG - E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE» µε δ.τ. «DG - E.P.S. ΑΕ» µε δείγµα κάλπης σύµφωνο µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµπεριλαµβανοµένης της
εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Κατάστηµα ΑΙΓΑΛΕΩ 105).
5. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ.
«LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ SA» µε δείγµα κάλπης σύµφωνο µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµπεριλαµβανοµένης εγγυητικής
επιστολής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κατάστηµα
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2019).
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6. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» µε δείγµα
κάλπης σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
συµπεριλαµβανοµένης της εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €)
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Κατάστηµα Λ. ΑΘΗΝΩΝ 044).
7. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» µε
δείγµα κάλπης σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και συµπεριλαµβανοµένης εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) της
ALPHA BANK (Κατάστηµα ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 0117).
8. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» µε
δείγµα κάλπης σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και συµπεριλαµβανοµένης εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) της
ALPHA BANK (Κατάστηµα ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ 0178).
9. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» µε
δείγµα κάλπης, το οποίο όµως δεν συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθότι έχει εσωτερική διάσταση ακµής πενήντα εκατοστά και πενήντα
χιλιοστά (50,50 cm), ενώ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιόριζε ότι το δείγµα της
κάλπης πρέπει να έχει εσωτερική διάσταση ακµής πενήντα εκατοστά (50 cm) και το καπάκι του
έφερε πολλές χαρακιές σαν να ήταν κατασκευασµένο από άλλο υλικό κακής ποιότητας. Επίσης
στην προσφορά αναφέρεται ότι η εταιρεία θα προµηθευτεί από εταιρεία του εξωτερικού το
πολυκαρµπονικό υλικό διαµορφωµένο για κάλπη και στην Ελλάδα θα ανατεθεί η συσκευασία του
υλικού της κάλπης σε άλλη εταιρεία (∆ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) µε υπεργολαβική σχέση, για
την οποία όµως σχέση δεν έχει προσκοµίσει σχετικό συµφωνητικό αποδοχής, ενώ αντιθέτως έχει
προσκοµίσει συµφωνητικό αποδοχής για χρήση αποθηκευτικών χώρων άλλης εταιρείας καθότι η
ίδια δεν διαθέτει. Για τους ανωτέρω λόγους η προσφορά της απορρίπτεται.
10. Το µε αριθµό πρωτ. 10160/13-2-2019 έγγραφο της εταιρείας «DG - E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ &
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE» µε την αιτηθείσα νεότερη προσφορά της για
προµήθεια τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) τεµαχίων καλπών µε τιµή ενενήντα τρία
ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και µε την ένορκη βεβαίωση
σχετικά µε τη µη επιβολή προστίµου αδήλωτης εργασίας.
11. Το µε αριθµό πρωτ. 10357/14-2-2019 έγγραφο της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION
COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την αιτηθείσα νεότερη προσφορά της για προµήθεια τριάντα οκτώ
χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) τεµαχίων καλπών µε τιµή ενενήντα τρία ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και µε την ένορκη βεβαίωση σχετικά µε τη µη επιβολή
προστίµου αδήλωτης εργασίας.
12. Το µε αριθµό πρωτ. 10572/14-2-2019 έγγραφο της εταιρείας «P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» µε την αιτηθείσα νεότερη προσφορά της για προµήθεια δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000) τεµαχίων καλπών µε τιµή ενενήντα τρία ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και µε την ένορκη βεβαίωση σχετικά µε τη µη επιβολή
προστίµου αδήλωτης εργασίας.
13. Το µε αριθµό πρωτ. 10571/14-2-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» µε την αιτηθείσα νεότερη προσφορά της για προµήθεια επτά χιλιάδων (7.000)
τεµαχίων καλπών µε τιµή ενενήντα τρία ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24% και µε την ένορκη βεβαίωση σχετικά µε τη µη επιβολή προστίµου αδήλωτης εργασίας.
14. Το µε αριθµό πρωτ. 10446/14-2-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ ΟΕ» µε την αιτηθείσα νεότερη προσφορά της για προµήθεια επτά χιλιάδων (7.000)
τεµαχίων καλπών µε τιµή ενενήντα τρία ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24% και µε την ένορκη βεβαίωση σχετικά µε τη µη επιβολή προστίµου αδήλωτης εργασίας.
15. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της αριθµό πρωτ. 13582/26-2-2019 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ. και της µε α/α 21297 καταχώρησης του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωµής
καταχώρησης του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας µας περί διάθεσης των
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πιστώσεων του προϋπολογισµού
(Α∆ΑΜ:19REQ004523976).

οικονοµικού

έτους

2019

(Α∆Α:

ΨΠΒΑ465ΧΘ7-ΡΩΒ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Π.∆. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων
της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) εγκρίνουµε την ανάθεση προµήθειας εκατόν
έξι χιλιάδων (106.000) τεµαχίων καλπών ψηφοφορίας, µε δυνατότητα προσαύξησης της
ποσότητας αυτής κατά 40% εφόσον ζητηθεί από το ΥΠ.ΕΣ., για τις ανάγκες των επερχόµενων
εντός του 2019 εκλογών στις εταιρείες, ως παρακάτω: :
α) Η µορφή της κάλπης είναι κύβος µε εσωτερική διάσταση ακµής πενήντα (50) εκατοστά.
β) Όλες οι έδρες της κάλπης είναι κατασκευασµένες από διαφανές άθραυστο υλικό πάχους
τουλάχιστον τριών (3) mm.
γ) Η κάλπη είναι συναρµολογούµενη και τα στοιχεία σύνδεσης (βίδες, παξιµάδια κλπ) είναι από
διαφανές άθραυστο υλικό.
δ) Το κάλυµµα φέρει σχισµή στο µέσο, µήκους είκοσι (20) εκατοστών και πλάτους ενός (1)
εκατοστού, κατάλληλου για τη ρίψη των φακέλων εντός της κάλπης.
ε) Η κάλπη κλείνει ερµητικά και ασφαλίζεται ερµητικά µε µπάρα ασφαλείας από
πολυκαρµπονικό διαφανές άθραυστο υλικό και µε δύο διαφορετικά κλείθρα-λουκέτα για την
εξασφάλιση του απαραβίαστου της κάλπης.
στ) Οι κάλπες θα παραδοθούν σε ειδικές πλαστικές θήκες κατάλληλες για την ασφαλή
µεταφορά και φύλαξή τους. Στην ειδική αυτή πλαστική θήκη θα υπάρχει σελίδα µε οδηγίες
συναρµολόγησης της κάλπης.
1.1 Στην εταιρεία «DG-E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE»
αναθέτουµε την προµήθεια τριάντα οκτώ πεντακοσίων χιλιάδων (38.500) τεµαχίων
καλπών µε την προσφερόµενη από αυτή τιµή των ενενήντα τρία ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν δέκα πέντε ευρώ και τριάντα δύο
λεπτών (115,32 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% ανά τεµάχιο, συνολικού ποσού
τεσσάρων εκατοµµυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι
ευρώ (4.439.820 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
1.2 Στην εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναθέτουµε την προµήθεια
τριάντα οκτώ πεντακοσίων χιλιάδων (38.500) τεµαχίων καλπών µε την προσφερόµενη
από αυτή τιµή των ενενήντα τρία ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%, ήτοι εκατόν δέκα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (115,32 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% ανά τεµάχιο, συνολικού ποσού τεσσάρων
εκατοµµυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ
(4.439.820 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
1.3 Στην εταιρεία «P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» αναθέτουµε την προµήθεια δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) τεµαχίων καλπών µε την προσφερόµενη από αυτή τιµή των ενενήντα τρία
ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν δέκα πέντε
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (115,32 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% ανά
τεµάχιο, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (1.729.800 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
1.4 Στην εταιρεία «ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» αναθέτουµε την προµήθεια επτά
χιλιάδων (7.000) τεµαχίων καλπών µε την προσφερόµενη από αυτή τιµή των ενενήντα τρία
ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν δέκα πέντε
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (115,32 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% ανά
τεµάχιο, συνολικού ποσού οκτακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (807.240
€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
1.5 Στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» αναθέτουµε την προµήθεια επτά
χιλιάδων (7.000) τεµαχίων καλπών µε την προσφερόµενη από αυτή τιµή των ενενήντα τρία
ευρώ (93 €) ανά τεµάχιο µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν δέκα πέντε
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ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (115,32 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% ανά
τεµάχιο, συνολικού ποσού οκτακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (807.240
€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
2. Οι ανάδοχες εταιρείες θα προβούν στην προµήθεια των ανωτέρω καλπών για τις ανάγκες των
εκλογών του 2019, σύµφωνα µε τους όρους των προαναφερθέντων προσφορών τους, ενώ η
τελική παράδοση των καλπών θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη, ασφάλεια και δαπάνες των
προµηθευτών, από 1 έως τις 20 Απριλίου 2019 στους αποθηκευτικούς χώρους της
περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών, στον αρµόδιο για την παραλαβή του εκλογικού υλικού
υπάλληλο ο οποίος θα ειδοποιείται έγκαιρα για την ηµέρα και ώρα παράδοσης.
3. Οι παραδόσεις των καλπών θα είναι τµηµατικές, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε το
Υπουργείο Εσωτερικών και θα διαφοροποιούνται ανά ανάδοχο.
− Η ανάδοχος εταιρεία «DG-E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE» θα
προβεί σε τρείς (3) τµηµατικές παραδόσεις για το σύνολο των τριάντα οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων (38.500) τεµαχίων καλπών. Η πρώτη και η δεύτερη τµηµατική παράδοση θα
γίνει σε αποθηκευτικό χώρο της αναδόχου εταιρείας, ενώ η τρίτη τµηµατική παράδοση θα
γίνει υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 2 της παρούσας.
− Η ανάδοχος εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. LATERN
CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ SA» θα προβεί σε δύο (2) τµηµατικές παραδόσεις για
το σύνολο των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) τεµαχίων καλπών. Η πρώτη
τµηµατική παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικό χώρο της αναδόχου εταιρείας, ενώ η δεύτερη
τµηµατική παράδοση θα γίνει υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο
2 της παρούσας.
− Η ανάδοχος εταιρεία «P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» θα προβεί σε δύο (2) τµηµατικές
παραδόσεις για το σύνολο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τεµαχίων καλπών. Η πρώτη
τµηµατική παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικό χώρο της αναδόχου εταιρείας, ενώ η δεύτερη
τµηµατική παράδοση θα γίνει υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο
2 της παρούσας.
− Η ανάδοχος εταιρεία «ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» θα προβεί σε δύο (2)
τµηµατικές παραδόσεις για το σύνολο των επτά χιλιάδων (7.000) τεµαχίων καλπών. Η πρώτη
τµηµατική παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικό χώρο της αναδόχου εταιρείας, ενώ η δεύτερη
τµηµατική παράδοση θα γίνει υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο
2 της παρούσας.
− Η ανάδοχος εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» θα προβεί σε δύο (2)
τµηµατικές παραδόσεις για το σύνολο των επτά χιλιάδων (7.000) τεµαχίων καλπών. Η πρώτη
τµηµατική παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικό χώρο της αναδόχου εταιρείας, ενώ η δεύτερη
τµηµατική παράδοση θα γίνει υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο
2 της παρούσας.
Οι ποσότητες και οι ηµεροµηνίες των τµηµατικών παραδόσεων θα περιγραφούν αναλυτικά στο
κείµενο της οικείας σύµβασης.
4. Οι ανωτέρω ποσότητες των καλπών ψηφοφορίας, µπορεί κατά την κρίση µας και ανάλογα µε
τις ανάγκες, να αυξηθούν σε ποσοστό µέχρι 40%.
5. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια καλπών θα γίνει από ειδικά προς τούτου
οριζόµενη Επιτροπή Παραλαβής, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας και µε βάση τα όσα θα καθοριστούν ειδικότερα µε την οικεία σύµβαση,
ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών, η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω
υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Φλώρο Θεοδόσιο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Εκλογών του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού
Οικονοµικού µε βαθµό Α’
β) Σκέλα-Τζαννή Βασίλειο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και Υποδοµών του κλάδου
του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Α’.
γ) Μόσχο Ιωάννη, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Εκλογών του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
µε βαθµό Β’.
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6. Η παρακολούθηση της κατασκευής και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια
καλπών και των επιπλέον ποσοτήτων εφόσον ζητηθούν από το ΥΠ.ΕΣ., θα γίνει από την αρµόδια
Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 5, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας και µε βάση τα όσα ειδικότερα θα καθοριστούν µε την οικεία
σύµβαση.
7. Η µη παράδοση της υπό προµήθεια ποσότητας καλπών 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.∆. 26/2012) «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (57 Α΄).
8. Σε περίπτωση απόρριψης της παραλαβής των καλπών από την αρµόδια ως άνω επιτροπή, η
απόφαση αυτής είναι ανέκκλητη και δεν χωράει κατά αυτής κανένα ένδικο µέσο. Αν απορριφθεί
οριστικά για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή των υπό προµήθεια καλπών, 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 σε αυτήν της αιτίας απόρριψης της παραλαβής.
9. Η συνολική προκαλούµενη δαπάνη από την προµήθεια των καλπών, ανέρχεται στο ποσό των
εννέα εκατοµµυρίων οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (9.858.000 €) µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατοµµυρίων
διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (12.223.920 €)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2410989899 του
Ειδικού Φορέα 1007-201, από τον Προϋπολογισµό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ., του οικονοµικού έτους
2019, ενώ η πληρωµή των εταιρειών θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής στο όνοµά τους
µετά από κάθε παράδοση τµήµατος της συνολικής ποσότητας των καλπών που τους αντιστοιχεί
και εφόσον συγκεντρωθούν τα απαραίτητα παραστατικά πληρωµής (δελτίο αποστολής,
πρωτόκολλο παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής και τιµολόγιο).
10. Τις προµηθεύτριες εταιρείες βαρύνουν οι νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.
24% που θα βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
11. Οι προµηθεύτριες εταιρείες είναι υποχρεωµένες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
επίδοση σε αυτές, της παρούσας απόφασης, να καταθέσουν στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και
Υποδοµών του Υπουργείου Εσωτερικών, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 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 της προµήθειας που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα:
− η εταιρεία «DG-E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE» θα
καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού εκατόν εβδοµήντα εννέα χιλιάδων είκοσι πέντε
ευρώ (179.025 €),
− η εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα
καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού εκατόν εβδοµήντα εννέα χιλιάδων είκοσι πέντε
ευρώ (179.025 €),
− η εταιρεία «P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» θα καταθέσει
εγγυητική επιστολή ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ
(69.750 €),
− η εταιρεία «ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» θα καταθέσει εγγυητική
επιστολή ποσού τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (32.550 €),
− η εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» θα καταθέσει εγγυητική επιστολή
ποσού τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (32.550 €).
Όλες αυτές οι εγγυητικές επιστολές θα λήγουν οπωσδήποτε µετά τις 2-6-2019.
Οι χρηµατικές αυτές εγγυήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ του
∆ηµοσίου. Οι εγγυητικές αυτές θα επιστραφούν στους αναδόχους µετά την ολοκλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων και τη σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών παραλαβής από την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής και οπωσδήποτε µετά τις 2-6-2019.
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16. Εφόσον ζητηθεί προκαταβολή από τους αναδόχους έως του 45% της συνολικής συµβατικής
αξίας του ποσού που τους αναλογεί χωρίς το Φ.Π.Α., αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν ισόποση
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
17. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών «DG-E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE», «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», «ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» οφείλουν
να προσέλθουν στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Υποδοµών του Υπουργείου Εσωτερικών (Σταδίου
31, 4ος όροφος), µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της παρούσας
απόφασης, για την υπογραφή των συµβάσεων.
Κοινοποίηση:
1. DG-E.P.S. ΕΜΠΟΡΙΑ &
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AE
Ραιδεστού 9 Τ.Κ. 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
2. P.M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
25ης Μαρτίου ΤΚ 109 18 ΜΑΓΟΥΛΑ
3. LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αλίµου 100 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
4. ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1ο χλµ Μαλακάσας-Αυλώνα Τ.Κ. 190 11
5. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ιωάννου Νίκα 9, Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
6. Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Π. Σκουζέ 4 & Καλαµιώτου 15 Τ.Κ. 105 60 ΑΘΗΝΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γραφείο κ. Γεν. ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
4. ∆ιεύθυνση Εκλογών
5. ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Υποδοµών
6. Μέλη της επιτροπής παραλαβής
α) Φλώρο Θεοδόσιο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Εκλογών
β) Σκέλα-Τζαννή Βασίλειο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και Υποδοµών
γ) Μόσχο Ιωάννη, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Εκλογών
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