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ΘΕΜΑ: Προµήθεια ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) 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΄ 160 ).
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 Υπηρεσιακό Σηµείωµα 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 3913/21-1-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
κατάθεση οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) για τις
ανάγκες των επερχόµενων εκλογών του 2019 (Α∆ΑΜ:19REQ004355906).
4. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ» µε δείγµα ειδικού διαχωρίσµατος (παραβάν), συµπεριλαµβανοµένης της εγγυητικής
επιστολής ύψους 15.000,00€ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Κατάστηµα Λ. Αθηνών
044), για την προµήθεια σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) τεµαχίων ειδικών χωρισµάτων
(παραβάν) µε τιµή 62,00 € ανά τεµάχιο πλέον Φ.Π.Α. 24%.
5. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» µε δείγµα
ειδικού διαχωρίσµατος (παραβάν), συµπεριλαµβανοµένης της εγγυητικής επιστολής ύψους
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15.000,00€ της τράπεζας ALPHA BANK (Κατάστηµα Χαραυγής Λαρίσης 0307), για την προµήθεια
είκοσι χιλιάδων (20.000) τεµαχίων ειδικών χωρισµάτων (παραβάν) µε τιµή 62,00 € ανά τεµάχιο
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
6. Την από 23-1-2019 προσφορά της εταιρείας «ΕΛ.ΓΙ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δείγµα ειδικού διαχωρίσµατος (παραβάν), συµπεριλαµβανοµένης της
εγγυητικής επιστολής ύψους 15.000,00€ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κατάστηµα Γλυφάδας 2019),
για την προµήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) τεµαχίων ειδικών χωρισµάτων (παραβάν) µε τιµή
62,00 € ανά τεµάχιο πλέον Φ.Π.Α. 24%.
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της αρ. πρωτ. 7303/4-2-2019 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και
της µε α/α 14918 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 (Α∆Α:Ω78Η465ΧΘ7-ΨΝ1) (Α∆ΑΜ:19REQ004411444).
8. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της αρ. πρωτ. 7516/5-2-2019 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και
της µε α/α 15387 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 (Α∆Α:64ΛΣ465ΧΘ7-ΙΩΨ) (Α∆ΑΜ:19REQ004411444).
9. Τις ένορκες βεβαιώσεις των εταιρειών «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ»,
«ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΕΛ.ΓΙ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά µε τη µη επιβολή προστίµου αδήλωτης εργασίας.
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
ογδόντα επτά χιλιάδων (87.000) τεµαχίων ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), µε δυνατότητα
προσαύξησης των ποσοτήτων αυτών κατά 20% εφόσον ζητηθεί από το ΥΠ.ΕΣ., για τις ανάγκες
των επερχόµενων εκλογών εντός του 2019 στις εταιρείες, ως παρακάτω:
α) Τα παραβάν ψηφοφορίας εκλογέων είναι διαστάσεων 0,90 µ. Χ0,90 µ. και ύψους 1,80 µ.
β) Ο σκελετός αποτελείται από δύο (2) πλαϊνά από στρογγυλό χαλυβδοσωλήνα Φ.21Χ1 χιλιοστά,
σχήµατος Π, µε πέλµατα πλαστικά στα δύο πόδια. Στα δύο άκρα του επάνω οριζόντιου µέρους να
υπάρχουν δύο ηλεκτροσυγκολληµένοι γάντζοι για την τοποθέτηση του υφάσµατος.
γ) Οι κατακόρυφοι σωλήνες των πλαϊνών συνδέονται µεταξύ τους µε ένα οριζόντιο σωλήνα
ηλεκτροσυγκολληµένο Φ.21Χ1 χιλιοστά, που έχει ηλεκτροσυγκοληµένη πλάγια λάµα για τη
στήριξη του αναλόγιου (βλ. παρακάτω). Στον οριζόντιο αυτόν σωλήνα µόνο του αριστερού
πλαϊνού υπάρχουν δύο πείροι ηλεκτροσυγκολληµένοι εξωτερικά, ο πρώτος σε απόσταση 35
εκατοστών από τη συγκόλληση της λάµας και ο δεύτερος σε απόσταση 45 εκατοστών από τον
πρώτο, ώστε να µπορεί να στερεωθεί σακούλα για τη ρίψη των άχρηστων ψηφοδελτίων.
δ) Οι τρεις (3) πλευρές (πλαϊνές και εµπρόσθια) καλύπτονται µε βαµβακερό ύφασµα (ποπλίνα) ή
πολυεστερικό ύφασµα χρώµατος µπλε, διαστάσεων: πλάτους ενός (1) µέτρου και µήκους ενός
µέτρου και πέντε εκατοστών (1.05) µ, το οποίο ύφασµα να µπορεί να αφαιρείται εύκολα κατά
βούληση, όποτε αυτό χρειαστεί.
Ειδικότερα χαρακτηριστικά του υφάσµατος:
i.
Βάρος κατά τετραγωνικό µέτρο τουλάχιστον 178 γραµµάρια
ii.
Κλωστή στήµονος 37-39
iii.
Κλωστή Κρόκης 18-20
iv.
∆υναµοµετρική αντοχή στήµονος ΧΛΓ. 63-75.
v.
∆υναµοµετρική Κρόκης ΧΛΓ. 44-55.
vi.
Συστολή στήµονος ±1%.
vii.
Συστολή Κρόκης ± 1%.
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ε) Τα δύο πλαϊνά συνδέονται µεταξύ τους µε µία σιδηρολάµα, που θα συγκρατείται µε ένα κοχλία
από κάθε πλευρά µαζί µε περικόχλιο, τύπου πεταλούδας.
στ) Κάτω και παράλληλα προς τη σιδηρολάµα υπάρχει τοποθετηµένο ένα ξύλινο αναλόγιο µε
επιφάνεια καπλαµά ή µελαµίνη πάχους τουλάχιστον 16 χιλιοστών σε απόχρωση «οξιάς», που
στερεώνεται µε δύο (2) κοχλίες από κάθε µικροπλευρά µαζί µε περικόχλιο τύπου πεταλούδας.
Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια είναι ηλεκτρογαλβανισµένα. Το αναλόγιο έχει κατάλληλη κλίση
και στο µπροστινό µέρος του υπάρχει πήχης που προστατεύει τα χαρτιά που βρίσκονται στο
αναλόγιο, για να µη πέφτουν στο έδαφος, λόγω της κλίσεώς του, στο δε δεξιό µέρος του υπάρχει
υποδοχή για µολύβια.
ζ) Ο µεταλλικός σκελετός θα βαφτεί µε δαπάνη και φροντίδα του κατασκευαστή, µε χρίσµατα
κλιβάνου µετά από προηγούµενη χηµική επεξεργασία απολύµανσης, αποσκωρίασης και
φωσφάτωσής του.
η) Όλα τα ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων είναι λυόµενα σε τεµάχια.
θ) Κάθε παραβάν θα είναι τοποθετηµένο σε πλαστική διάφανη θήκη, λυµένο. Μέσα στη θήκη θα
υπάρχει σάκος από πλαστική ύλη που θα περιέχει τα µικρότερα εξαρτήµατα και τα υφάσµατα
(δηλαδή τους κοχλίες και τα περικόχλια), καθώς και ένα έντυπο µε λεπτοµερείς οδηγίες
συναρµολόγησης του παραβάν.
2. Στην εταιρεία «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» την προµήθεια
σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) τεµαχίων ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), µε την
προσφερόµενη από αυτή τιµή των εξήντα δύο ευρώ (62,00 €) ανά τεµάχιο πλέον Φ.Π.Α.
24 %, ήτοι εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (76,88 €) ανά τεµάχιο
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, συνολικού ποσού τριών εκατοµµυρίων
εξακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (3.613.360,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
3. Στην εταιρεία «ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» την προµήθεια είκοσι χιλιάδων
(20.000) τεµαχίων ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), µε την προσφερόµενη από αυτή τιµή των
εξήντα δύο ευρώ (62,00 €) ανά τεµάχιο πλέον Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι εβδοµήντα έξι ευρώ
και ογδόντα οκτώ λεπτών (76,88 €) ανά τεµάχιο συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24%, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (1.537.600,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
4. Στην εταιρεία «ΕΛ.ΓΙ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την
προµήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) τεµαχίων ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), µε την
προσφερόµενη από αυτή τιµή των εξήντα δύο ευρώ (62,00 €) ανά τεµάχιο πλέον Φ.Π.Α.
24 %, ήτοι εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (76,88 €) ανά τεµάχιο
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου
πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.537.600,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
5. Η συνολική προκαλούµενη δαπάνη από την προµήθεια των ογδόντα επτά χιλιάδων τεµαχίων
(87.000) ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων
τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (5.394.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των έξι εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (6.688.560,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2410989899 του Ειδικού Φορέα 1007-201, από
τον Προϋπολογισµό Εξόδων της Γενικής Γραµµατείας ΥΠ.ΕΣ., του οικονοµικού έτους 2019.
Η πληρωµή στις αναδόχους εταιρείες «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ»,
«ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΕΛ.ΓΙ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής στο όνοµά τους µετά από κάθε παράδοση
τµήµατος της συνολικής ποσότητας των ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) που τους αντιστοιχεί
και εφόσον συγκεντρωθούν τα απαραίτητα παραστατικά πληρωµής (δελτίο αποστολής,
πρωτόκολλο παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής και τιµολόγιο).
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6. Οι ανάδοχες εταιρείες θα προβούν στην προµήθεια των ανωτέρω ειδικών διαχωρισµάτων
(παραβάν) για τις ανάγκες των επερχόµενων εκλογών εντός του 2019, σύµφωνα µε τους όρους
των από 23-1-2019 προσφορών τους, ενώ η τελική παράδοσή των ειδικών διαχωρισµάτων
(παραβάν) 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.
Οι παραδόσεις των ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) θα είναι τµηµατικές, κατόπιν σχετικής
συνεννόησης µε το Υπουργείο Εσωτερικών και θα διαφοροποιούνται ανά ανάδοχο.
Η ανάδοχος εταιρεία «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» θα προβεί σε τρεις (3)
τµηµατικές παραδόσεις για το σύνολο των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) τεµαχίων ειδικών
διαχωρισµάτων (παραβάν).
Η ανάδοχος εταιρεία «ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θα προβεί σε δυο (2) τµηµατικές
παραδόσεις για το σύνολο των είκοσι χιλιάδων (20.000) τεµαχίων ειδικών διαχωρισµάτων
(παραβάν).
Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛ.ΓΙ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα προβεί
σε δυο (2) τµηµατικές παραδόσεις για το σύνολο των είκοσι χιλιάδων (20.000) τεµαχίων ειδικών
διαχωρισµάτων (παραβάν).
Οι ποσότητες και οι ηµεροµηνίες των τµηµατικών παραδόσεων θα περιγραφούν αναλυτικά στο
κείµενο της οικείας σύµβασης.
7. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) θα
γίνει από ειδικά προς τούτου οριζόµενη Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα αποτελείται από τους
παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Φλώρος Θεοδόσιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εκλογών, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
µε βαθµό Α’,
β) Κάππας Αναστάσιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εκλογών, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών-Γραµµατέων
µε βαθµό Α’ και
γ) Μόσχος Ιωάννης, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εκλογών, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού µε
βαθµό Β’.
Έργο τη Επιτροπής Παραλαβής είναι να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας και µε βάση τα όσα θα καθοριστούν ειδικότερα µε την οικεία σύµβαση.
8. Οι ανωτέρω ποσότητες των ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), µπορεί κατά την κρίση µας και
ανάλογα µε τις ανάγκες, να αυξηθούν σε ποσοστό µέχρι 20%.
9. Η παρακολούθηση της κατασκευής και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια
ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) και των επιπλέον ποσοτήτων εφόσον ζητηθούν από το ΥΠ.ΕΣ.
θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 7, ώστε να διαπιστωθεί η
καταλληλότητα αυτών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και µε βάση τα όσα ειδικότερα θα
καθοριστούν µε την οικεία σύµβαση.
10. Η µη παράδοση της υπό προµήθεια ποσότητας ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) 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 (Α΄
57).
11. Σε περίπτωση απόρριψης της παραλαβής των ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν) 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
ειδικών διαχωρισµάτων (παραβάν), οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραλάβουν αυτά 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 ειδικών
διαχωρισµάτων (παραβάν), µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο από την ανακοίνωση σε αυτήν
της αιτίας απόρριψης της παραλαβής.
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12. Τις προµηθεύτριες εταιρείες βαρύνουν οι νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.
24% που θα βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
13. Οι προµηθεύτριες εταιρείες είναι υποχρεωµένες µέσα σε τρείς (3) 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 συµβατικής αξίας που τους αναλογεί
χωρίς το Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή και άρτια εκτέλεση της προµήθειας που τους έχει
ανατεθεί. Ειδικότερα η εταιρεία «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» θα
καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ
(145.700,00 €), η εταιρεία «ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θα καταθέσει εγγυητική
επιστολή ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €) και η εταιρεία «ΕΛ.ΓΙ.Μ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταθέσει εγγυητική επιστολή
ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €). 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.
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.
14. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών «ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ», «ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΕΛ.ΓΙ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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. ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε.
Ορφέως 134 Τ.Κ. 11855 Αθήνα
2. ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας Τ.Κ. 41500
3. ΕΛ.ΓΙ.Μ. Α.Ε.
Λ. Αλίµου 100 Τ.Κ. 16452 Αργυρούπολη

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) Θεοδόσιος Φλώρος
β) Αναστάσιος Κάππας
γ) Ιωάννης Μόσχος

5

