
                                                                                                                          

            ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα    12  Νοεμβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                      Αριθ. πρωτ. οικ.: 43955
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Πληροφορίες: Αγ. Μπαρουτά                                                 
Τηλέφωνο     : 213 136 1662
FAX                : 213 136 1667
Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 31                             
Ταχ. Κώδικας : 10183 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.000) εκλογικών σάκων από
πλαστική  ύλη  για  χρήση  των  εφορευτικών  επιτροπών  και  την  αποστολή
εκλογικού  υλικού  στις  περιφερειακές  ενότητες  για  την  επανάληψη  των
αυτοδιοικητικών  εκλογών  στους  Δήμους  Τροιζήνας-Μεθάνων,  Μάνδρας-
Ειδυλλίας  και  Καισαριανής  αντίστοιχα  και  Συγκρότηση  Επιτροπής
Παραλαβής.

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 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),

γ. Του άρθρου 23 του Ν. 3463 του 2006 περί Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08-06-2006),

καθώς και του άρθρου 18 του Π.Δ/τος 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄).

δ. Των άρθρων 29 παρ. 1 και 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87 Α΄).

ε. Του  άρθρου 10 του ν. 4239/20-2-2014  «  Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης

της  εύλογης  διάρκειας  της  δίκης,  στα  πολιτικά  και  ποινικά  δικαστήρια  και  στο

Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις»

στ. Την αριθμ. Ε3298/2014 απόφαση του 1ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Πειραιά και των αποφάσεων 9/2014 και 15/2014 του 26ου Τριμελούς

Τμήματος  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  με  τις  οποίες  ορίζεται  η  επανάληψη  των
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αυτοδιοικητικών  εκλογών  στους  Δήμους  Τροιζήνας-Μεθάνων,  Μάνδρας-Ειδυλλίας

και Καισαριανής αντίστοιχα.

2.Τη με αριθ. πρωτ.: 3597/31-1-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την

οποία καθορίστηκε το ειδικό γνώρισμα και τα λοιπά χαρακτηριστικά των σάκων μέσα

στους  οποίους  κλείνεται  το  υλικό  της  ψηφοφορίας  κατά  την  φηφοφορία  για  την

εκλογή των Δημοτικών Αρχών.

3. Το αριθμ. 40558/20-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών με το οποίο μας

γνωστοποιούν  τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους προμήθειας και αποστολής

των εκλογικών υλικών. (ΑΔΑΜ:14REQ002397281).

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

αναβολή για την προμήθεια  πέντε χιλιάδων (5.000) εκλογικών σάκων από πλαστική

ύλη για χρήση των εφορευτικών επιτροπών, δηλαδή για την τοποθέτηση σ΄ αυτούς

ολόκληρου του εκλογικού υλικού της ψηφοφορίας και διαβίβασή του στα αρμόδια

Πρωτοδικεία μετά το τέλος αυτής,  καθώς και την αποστολή του εκλογικού υλικού

(Εκλογική Νομοθεσία, βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών, λευκά ψηφοδέλτια

κ.λπ.)  από  το  Εθνικό  Τυπογραφείο  και  από  τις  αποθήκες  του  ΥΠ.ΕΣ.  προς  τις

Περιφερειακές  Ενότητες,  για  τις επαναληπτικές  αυτοδιοικητικές  εκλογές  στους

Δήμους Τροιζήνας-Μεθάνων, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Καισαριανής αντίστοιχα. 

5.Την από 30-10-2014 προσφορά της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ».

6.Τη με αριθμ. Πρωτ.: 42618/6-11-2014 απόφασή μας περί δέσμευσης πίστωσης για

την προμήθεια εκλογικών σάκων για την εκλογή των δημοτικών αρχών ενόψει των

επαναληπτικών εκλογών σε δήμους της Χώρας και την αριθμ. 98569 καταχώρησή

της στο βιβλίο Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.  (ΑΔΑ:ΩΣ0ΒΝ-Β5Υ)

(ΑΔΑΜ:14REQ002397395)

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), την

προμήθεια  πέντε  χιλιάδων (5.000)  εκλογικών σάκων,  ενόψει  των επαναληπτικών

αυτοδιοικητικών  εκλογών  στους  Δήμους  Τροιζήνας-Μεθάνων,  Μάνδρας-Ειδυλλίας

και  Καισαριανής  αντίστοιχα  στην  εταιρεία  «ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΘΡΑΚΗΣ  ΑΒΕΕ»,  ως

κατωτέρω:

   Πέντε χιλιάδες (5.000) εκλογικοί  σάκοι,  διαστάσεων 70 χ 100 εκατοστών του

μέτρου,  που  προορίζονται  για  τις  δημοτικές  εκλογές.  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
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εξωτερική  πλευρά  κάθε  σάκου  και  με  κεφαλαία  γράμματα  και  σε  παράλληλες

σειρές με χρώμα μαύρης απόχρωσης και θα φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

…………………………………. ΜΑΪΟΥ 2014

                   (Ημερομηνία)

ΝΟΜΟΣ………………………………………………..

ΔΗΜΟΣ ……………………………………..

……………….. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ……………………

(Αριθμός)                                         (Ονομασία)

2. Οι πέντε χιλιάδες (5.000) εκλογικοί σάκοι, διαστάσεων 70 χ 100 εκατοστών του

μέτρου,  που  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  τετρακοσίων επτά ευρώ (407€)

ανά  χιλιάδα,  πλέον  Φ.Π.Α.  23%  ήτοι  δύο  χιλιάδες  τριάντα  πέντε  ευρώ

(2.035,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του 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 έχει

ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 14-11-2014, 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.  Συγκροτούμε  ως Επιτροπή Παραλαβής των εκλογικών σάκων τους παρακάτω

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκλογών:

α) Ιωάννης Μόσχος, υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Γ΄

β) Βασίλειος  Βρέντζος,  υπάλληλος  του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων,  με

βαθμό ΣΤ΄

γ) Θεοδόσιος Φλώρος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.

7. 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

3

ΑΔΑ: 7Χ99Ν-65Μ



                                                                                                                          

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

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

8. 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.

9. 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.

10. Την προμηθεύτρια εταιρεία βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην

του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

11. Η προκαλούμενη, από την παραπάνω προμήθεια των πέντε χιλιάδων  (5.000)

εκλογικών σάκων δαπάνη, ανερχόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων

τριών  ευρώ  και  πέντε  λεπτών  (2.503,05€)  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 2014 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.

12.  Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας παρακαλείται  όπως προσέλθει,  μέσα σε

διάστημα  δύο  (2)  εργάσιμων  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  παρούσας,  στα

γραφεία της Δ/νσής μας (Σταδίου 31 – 4ος όροφος), για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ          Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ          
 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, 
 Οδός Μαρίνου Αντύπα 20, 
 Τ.Κ.17455 Άλιμος Αττικής 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ            ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού          
3. Γραφείο κ. 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
    α.  Ιωάννης Μόσχος
    β. Βασίλειος Βρέντζος
    γ.  Θεοδόσιος Φλώρος
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