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ΘΕΜΑ: Προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών εντός του 2019. 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Έχοντας  υπόψη : 
1. Τις διατάξεις :  
α. Του ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ - 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. Των άρθρων 4 παρ. 3 και 9 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.Δ.Κ. (Α΄114), καθώς και του άρθρου 18 του π.δ. 
30/1996 (Α΄21). 
δ. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 129). 
ε. Το  π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180). 
στ. Των άρθρων 57, 75, 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 3173/17-1-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης 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 4108/22-1-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκλογικών φακέλων για τις ανάγκες των 
επερχόμενων εκλογών του 2019 (ΑΔΑΜ:19REQ004359655). 
4. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» για την προμήθεια: 

α) 11.000.000 τεμαχίων φακέλων Ευρωεκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,80 € ανά 1.000 
τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
β) 10.000.000 τεμαχίων φακέλων Κοινοτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,80 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%.  
γ) 12.000.000 τεμαχίων φακέλων Βουλευτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,80 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
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5. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» , για την προμήθεια: 
α) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Δημοτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,80 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
β) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Περιφερειακών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,80 € 
ανά 1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

6. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΟΣ» για την προμήθεια:  
α) 11.000.000 τεμαχίων φακέλων Ευρωεκλογών, η οποία απορρίπτεται, καθώς το δείγμα που 
κατατέθηκε δεν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και το δείγμα του Υπουργείου. 
β) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Δημοτικών Εκλογών, η οποία απορρίπτεται, καθώς το δείγμα 
που κατατέθηκε δεν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και το δείγμα του Υπουργείου.  
γ) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Περιφερειακών Εκλογών, η οποία απορρίπτεται, καθώς το 
δείγμα που κατατέθηκε δεν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και το δείγμα του 
Υπουργείου. 
δ) 10.000.000 τεμαχίων φακέλων Κοινοτικών Εκλογών, η οποία απορρίπτεται, καθώς το δείγμα 
που κατατέθηκε δεν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και το δείγμα του Υπουργείου. 
ε) 12.000.000 τεμαχίων φακέλων Βουλευτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 9,15 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

7. Την αιτηθείσα νεότερη προσφορά, με αριθμό πρωτ. 7251/4-2-2019, της εταιρείας «A&G PAPER 
Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» για την προμήθεια: 

α) 11.000.000 τεμαχίων φακέλων Ευρωεκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,80 € ανά 1.000 
τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
β) 10.000.000 τεμαχίων φακέλων Κοινοτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,50 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%.  
γ) 12.000.000 τεμαχίων φακέλων Βουλευτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,50 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

8. Την αιτηθείσα νεότερη προσφορά, με αριθμό πρωτ. 7406/4-2-2019, της εταιρείας «INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε.», για την προμήθεια: 

α) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Δημοτικών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,50 € ανά 
1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
β) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Περιφερειακών Εκλογών, όπως το δείγμα, με τιμή 14,50 € 
ανά 1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

9. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του  
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 7485/4-2-2019 απόφασης του 
ΥΠ.ΕΣ. και της με α/α 14921 καταχώρησης του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
καταχώρησης του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας περί διάθεσης των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (ΑΔΑ: 6ΥΧΠ465ΧΘ7-ΣΧ8) (ΑΔΑΜ: 
19REQ004414508). 

10. Τις υποβληθείσες με αριθμούς πρωτ. 6334/30-1-2019, 5793/29-1-2019 και 5783/29-1-2019 
ένορκες βεβαιώσεις των εταιρειών «A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΑΡΤΟΥ», «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» και «ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΟΣ» αντίστοιχα, σχετικά με τη μη 
επιβολή προστίμου αδήλωτης εργασίας. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), εγκρίνουμε την ανάθεση, προμήθειας 
εβδομήντα επτά εκατομμυρίων (77.000.000) τεμαχίων φακέλων για τις ανάγκες των επερχόμενων 
εκλογών εντός του 2019, ως εξής: 
1.1 Στην εταιρεία «A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» την 
προμήθεια:  

α) 11.000.000 τεμαχίων φακέλων Ευρωεκλογών, απόχρωσης «ανοικτό σιέλ», 
διαστάσεων 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου, με διαγώνια έντυπο γνώρισμα πλάτους ενός 
εκατοστού του μέτρου που αποτελείται από πέντε γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε» με τη 
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μεσαία γραμμή να είναι κυματοειδής, όπως το δείγμα του Υπουργείου, με την 
προσφερόμενη από αυτή τιμή των δεκατεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(14,80 €) ανά 1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικού ποσού εκατόν εξήντα 
δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (162.800 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι διακοσίων 
μία χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (201.872 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
β) 10.000.000 τεμαχίων φακέλων Κοινοτικών Εκλογών, από χαρτί γραφής αδιαφανές 
λευκής απόχρωσης, βάρους περίπου 80gr/ανά μέτρο εις το τετράγωνο, διαστάσεων 16 Χ 
9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου, και  πρέπει να φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά 
διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής 
που θα καταλαμβάνουν συνολικά πλάτος ένα εκατοστό (0,01) του μέτρου περίπου και 
επίσης να φέρουν το γράμμα «Κ» απόχρωσης «βαθύ μπλε» σε έντονη γραμματοσειρά, 
όπως το σχετικό δείγμα του Υπουργείου, με την προσφερόμενη από αυτή τιμή των 
δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (14,50 €) ανά 1.000 τεμάχια πλέον 
Φ.Π.Α. 24%, συνολικού ποσού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000 €) 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(179.800 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

1.2  Στην εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» την προμήθεια: 
α) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Δημοτικών Εκλογών, από χαρτί γραφής αδιαφανές 
λευκής απόχρωσης, βάρους περίπου 80gr/ανά μέτρο εις το τετράγωνο, διαστάσεων 16 Χ 
9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου, και  πρέπει να φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά 
διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής 
που θα καταλαμβάνουν συνολικά πλάτος ένα εκατοστό (0,01) του μέτρου περίπου και 
επίσης να φέρουν το γράμμα «Δ» απόχρωσης «βαθύ μπλε» σε έντονη γραμματοσειρά, 
όπως το σχετικό δείγμα του Υπουργείου, με την προσφερόμενη από αυτή τιμή των 
δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (14,50 €) ανά 1.000 τεμάχια πλέον 
Φ.Π.Α. 24%, συνολικού ποσού τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (319.000 
€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
εξήντα ευρώ (395.560 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  
β) 22.000.000 τεμαχίων φακέλων Περιφερειακών Εκλογών, από χαρτί γραφής 
αδιαφανές λευκής απόχρωσης, βάρους περίπου 80gr/ανά μέτρο εις το τετράγωνο, 
διαστάσεων 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου, και  πρέπει να φέρουν στην μπροστινή 
τους πλευρά διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», από τις οποίες η μεσαία 
κυματοειδής που θα καταλαμβάνουν συνολικά πλάτος ένα εκατοστό (0,01) του μέτρου 
περίπου και επίσης να φέρουν το γράμμα «Π» απόχρωσης «βαθύ μπλε» σε έντονη 
γραμματοσειρά, όπως το σχετικό δείγμα του Υπουργείου, με την προσφερόμενη από 
αυτή τιμή των δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (14,50 €) ανά 1.000 
τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%,  συνολικού ποσού τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων 
ευρώ (319.000 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (395.560 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

1.3  Στην εταιρεία «ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΟΣ» την προμήθεια :  
12.000.000 τεμαχίων φακέλων Βουλευτικών Εκλογών, από χαρτί γραφής αδιαφανές 
λευκής απόχρωσης, βάρους περίπου 80gr/ανά μέτρο εις το τετράγωνο, διαστάσεων 16 Χ 
9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου, και  πρέπει να φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά 
διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής 
που θα καταλαμβάνουν συνολικά πλάτος ένα εκατοστό (0,01) του μέτρου περίπου, όπως το 
σχετικό δείγμα του Υπουργείου, με την προσφερόμενη από αυτή τιμή των εννέα 
ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (9,15 €) ανά 1.000 τεμάχια πλέον Φ.Π.Α. 24%,  
συνολικού ποσού εκατόν εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (109.800 €) πλέον 
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ 
(136.152 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

2. Η τελική παράδοση της υπό κατασκευή και προμήθεια ποσότητας εβδομήντα επτά 
εκατομμυρίων (77.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
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α) Η τελική παράδοση της ποσότητας των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) τεμαχίων 
εκλογικών φακέλων για τις Ευρωεκλογές  και τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές θα γίνει με μέριμνα, 
ασφάλεια και δαπάνες των αναδόχων εταιρειών, από 1 έως 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.  
β) Η τελική παράδοση των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων 
των Βουλευτικών Εκλογών, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου 
που θα ορίζει αντίστοιχες ημερομηνίες αποστολής, οι οποίες οπωσδήποτε θα είναι χρονικά 
μεταγενέστερες της ημερομηνίας της επίσημης προκήρυξης των Βουλευτικών Εκλογών, με 
μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνες του προμηθευτή, 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. Η παραγόμενη 
αυτή ποσότητα θα φυλαχτεί στους ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους της αναδόχου εταιρείας, 
μέχρι την ειδοποίηση από το Υπουργείο για την έναρξη των τελικών παραδόσεων.  
γ) Η τελική παράδοση όλης της υπό κατασκευή και προμήθεια ποσότητας των εκλογικών 
φακέλων θα γίνει σε δεσμίδες (πακέτα) των χιλίων (1.000) φακέλων με υποδεσμίδες των εκατό 
(100) φακέλων και συσκευασμένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, σε ποσότητα δέκα χιλιάδων 
(10.000) φακέλων, ανάλογα με την ποσότητα που θα αντιστοιχεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα 
έδρας νομών. Τα χαρτοκιβώτια αυτά θα φέρουν στη μία εξωτερική πλευρά και με κεφαλαία 
γράμματα τις παρακάτω ενδείξεις:  

 Τα κιβώτια στα οποία θα τοποθετηθούν οι εκλογικοί φάκελοι που προορίζονται για τη 
διενέργεια των Ευρωεκλογών: 

ΕΥΡΩΚΛΟΓΕΣ 2019 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 Χ 9,5) 

 Τα κιβώτια στα οποία θα τοποθετηθούν οι φάκελοι που προορίζονται για τη διενέργεια των 
Δημοτικών Εκλογών: 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 Χ 9,5) 

 Τα κιβώτια στα οποία θα τοποθετηθούν οι φάκελοι που προορίζονται για τη διενέργεια των 
Κοινοτικών Εκλογών: 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 Χ 9,5) 

 Τα κιβώτια στα οποία θα τοποθετηθούν οι φάκελοι που προορίζονται για τη διενέργεια των 
Περιφερειακών Εκλογών: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 Χ 9,5) 

 Τα κιβώτια στα οποία θα τοποθετηθούν οι φάκελοι που προορίζονται για τη διενέργεια των 
Βουλευτικών Εκλογών: 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16 Χ 9,5) 

3. Η παραλαβή της ποσότητας  εκλογικών φακέλων δύναται να είναι τμηματική και οι όροι των 
ενδεχόμενων τμηματικών παραδόσεων - παραλαβών, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες τους θα 
περιγραφούν αναλυτικά στο κείμενο της οικείας σύμβασης. 
4. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια εκλογικών φακέλων 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, η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εσωτερικών: 
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α) Γαρουφαλή Θωμά, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκλογών κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
με βαθμό Α’ 
β) Γούντζα Ελένη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκλογών του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
με βαθμό Α’ και  
γ) Ρέντα Αικατερίνη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υποδομών κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β’.  

5. Η μη παράδοση της υπό προμήθεια ποσότητας εκλογικών φακέλων 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.Δ. 26/2012) «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Α΄57). 
6. Σε περίπτωση απόρριψης της παραλαβής των εκλογικών φακέλων 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 εκλογικών φακέλων, 
οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραλάβουν αυτές από τον τόπο παράδοσης, χωρίς να εγείρουν 
οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση από το Δημόσιο για την αιτία αυτή, υποχρεούμενοι 
ταυτόχρονα να προβούν στην αντικατάσταση των ανωτέρω φακέλων, μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
το αργότερο από την ανακοίνωση σε αυτήν της αιτίας απόρριψης της παραλαβής. 
7. Η προκαλούμενη, από την ανωτέρω προμήθεια των εβδομήντα επτά εκατομμυρίων 
(77.000.000) τεμαχίων εκλογικών φακέλων δαπάνη, ανερχόμενη στο ποσό των ενός 
εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.055.600 €), μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ενός εκατομμυρίου τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 
σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.308.944 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα 
βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 και ΑΛΕ 2410201001 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019. Η πληρωμή των εταιρειών θα γίνει 
με τακτικά χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα των εταιρειών «A&G PAPER 
Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ», «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» και 
«ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΟΣ», κατόπιν κάθε ενδεχόμενης τμηματικής ή ολικής παράδοσης των 
εκλογικών φακέλων. 
8. Τις προμηθεύτριες εταιρείες βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην του  Φ.Π.Α. 
24% που θα βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών. 
9. Οι προμηθεύτριες εταιρείες είναι υποχρεωμένες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
επίδοση σε αυτές, της παρούσας απόφασης, να καταθέσουν στη Διεύθυνση 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 «A&G PAPER A.E.B.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» θα 

καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα 
ευρώ  (15.390 €), η οποία θα λήγει μετά τις 2-6-2019.  

 η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού τριάντα 
μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (31.900 €), η οποία θα λήγει μετά τις 2-6-2019.  

 η εταιρεία «ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΟΣ» θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα  ευρώ (5.490 €), με ισχύ έως 30-12-2019.  

Οι χρηματικές αυτές εγγυήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ του 
Δημοσίου. 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.  
10. Εφόσον ζητηθεί προκαταβολή από τον ανάδοχο έως του 45% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., αυτός υποχρεούται να καταθέσει 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. 
11. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών «A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ» «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» και «ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ ΗΛΙΟΣ», 
οφείλουν να προσέλθουν στη Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών του Υπουργείου Εσωτερικών 
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(Σταδίου 31, 4ος όροφος), μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της 
παρούσας απόφασης,  για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.  
 
                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
                                                                                              Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ  
 
 
Κοινοποίηση:       
1.  Α & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 

21ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας  
145 68, Κρυονέρι Αττικής  

 
2.  Inform Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

5ο χιλιόμετρο Βάρης Κορωπίου 
194 00, Κορωπί 

 
3. ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΑ ΗΛΙΟΣ 

Βερυκοκίας 5 Αχαρναί        

                                                                                                            
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  
3. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Διεύθυνση Εκλογών           
5. Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών  
6. Μέλη της επιτροπής παραλαβής  
     α)  Γαρουφαλή Θωμά, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκλογών  
     β)  Γούντζα Ελένη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκλογών  
     γ)  Ρέντα Αικατερίνη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υποδομών 
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