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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα µελέτη αφορά την εκτύπωση ψηφοδελτίων υποψηφίων συµβούλων 

κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) µόνιµων κατοίκων σύµφωνα µε την γενική 

απογραφή του πληθυσµού το 2011. Η δαπάνη αυτή βαραίνει τις εγκεκριµένες 

πιστώσεις του ∆ήµου στον ΚΑΕ:10-6615.002 «Εκτύπωση Ψηφοδελτίων  Εκλογών 

Τοπικών Κοινοτήτων» και είναι υποχρέωση του εκάστοτε ∆ήµου σύµφωνα µε την 

υπ αριθµ: 23002/29.3.2019 (Β109 & Α∆Α:6Β38465ΧΘ7-6ΥΘ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο ∆ήµος ∆ιρφύων- 

Μεσσαπίων απαιτείτε να εκδώσει τα ψηφοδέλτια στις κατωτέρω κοινότητες:  

α/α Κοινότητες 

Μον. 
Πληθυσµός 
Απογραφή 
ΕΛΣΤΑΤ 

Εκλογείς 
Προσαύξηση 
κατά 20% 

ψηφοδελτίων 

Τελικός 
αριθµός 

ψηφοδελτίων 

1 Αγ Αθανασίου 295 280 56 336 

2 Αµφιθέας 265 351 70 421 

3 Βούνων 89 152 31 183 

4 Γλυφάδας 194 246 49 295 

5 Καµπιών 218 292 59 351 

6 Λούτσας 298 333 67 400 

8 Αγίας Σοφίας 168 228 46 274 

9 Κοντοδεσποτίου 251 307 62 369 

10 Κυπαρισσίου 164 193 39 232 

11 Παγώντα 100 183 37 220 

ΣΥΝΟΛΟ:    3.081 

Οι γενικές διατάξεις που αφορούν στην εκλογική διαδικασία και την υποχρέωση της 
δαπάνης διέπετε από:  

1. ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α’ ο Ν. 4604/19: «Προώθηση της ουσιαστικής 
ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας – 
Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας - ∆ιατάξεις σχετικές µε τις εκλογές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

 
«Εκτύπωση Ψηφοδελτίων Εκλογών Κοινοτήτων 
(σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων µονίµου 
πληθυσµού) για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιρφύων-Μεσσαπίων» 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 4.000,00€ 
ΚΑΕ: 10-6615.002 
CPV:22821000-1 «Εκλογικά Έντυπα» 
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Εσωτερικών» Υπουργική Απόφαση υπ αριθµ: 23002/29.3.2019 (Β109 & 
Α∆Α:6Β38465ΧΘ7-6ΥΘ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

2. Ν. 3852/2010 
3. Ν.4555/2018 

 
 

 
 

 
  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά, 12-04-2019 
Ο Υπάλληλος του ∆ήµου  

 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 
 ΠΕ1Α 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

ΜΥΤΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 
∆Ε1Α 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ1Α 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων θα πρέπει να είναι σε λευκό χαρτί και σε µαύρη 

απόχρωση (άρθρο 24ν.3852/2010). Η γραµµατοσειρά ορίζεται στην Arial Greek 12,  

µε κεφαλαία γράµµατα η απόσταση µεταξύ των ονοµάτων να είναι 1,5 χαρακτήρων 

και βάρους 40γραµµαρίων του ψηφοδελτίου, ∆ιαστάσεων 14*30 εκατοστά του 

µέτρου.  

 
Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και τριακοσίων (300) µόνιµων κατοίκων, 

που εκτυπώνει ο ∆ήµος αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναγράφονται στην 

απόφαση ανακήρυξης: 

Α. η φράση «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας …. του ∆ήµου ∆ιρφύων 

Μεσσαπίων», όπου αναγράφεται το όνοµα της οικείας κοινότητας και του ∆ήµου» 

Β. η φράση εντός παρενθέσεως, «(Έναν (1) σταυρό)», 

Γ. το επώνυµο, τα κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων προέδρων της 

κοινότητας, µε αλφαβητική σειρά.   

Για τις προϋποθέσεις και τα υποδείγµατα ο ανάδοχός θα πρέπει να λάβει υπόψη την 
υπ αριθµ: 23002/29.3.2019 (Β109 & Α∆Α:6Β38465ΧΘ7-6ΥΘ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών).  

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

 
«Εκτύπωση Ψηφοδελτίων Εκλογών Κοινοτήτων 
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης στο ποσό των 4.000,00€  συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ και αφορά στον ΚΑΕ: 10-6615.002 (Εκτύπωση ψηφοδελτίων εκλογών 
τοπικών Κοινοτήτων). 

Α/Α Αντικείµενο 

Αιτούµενη 
Ποσότητα

/ 
Τεµάχια 

Τιµή 
Μονάδας  

Τιµή 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

Τιµή µε 
ΦΠΑ 

1 Ψηφοδέλτια  3.081 0,82€ 2.526,42€ 
606,34

€ 
3.132,76€ 

2 
Ψηφοδέλτια 

Λευκά  
3.081 0,227€ 699,39€ 

167,85
€ 

867,24€ 

3.225,81€ 774,19€ 4.000€ 

Ειδικοί όροι 
• Ο προµηθευτής οφείλει και να παραδώσει επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην 

προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας µελέτης  (ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και τεχνική περιγραφή). 

• Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο 
προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος ο 
∆ήµος µας, θα προβεί σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 

• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο του 
∆ήµου και το κόστος θα καταβάλλεται µε την συµπλήρωση των απαιτούµενων 
διαδικασιών, από πλευράς του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
Η σύναψη σύµβασης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από την απευθείας 
ανάθεση και µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ      

ΤΙΤΛΟ:   
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο συγγραφής 
H παρούσα µελέτη αφορά την εκτύπωση ψηφοδελτίων υποψηφίων συµβούλων 
κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) µόνιµων κατοίκων σύµφωνα µε την γενική 
απογραφή του πληθυσµού το 2011. Η δαπάνη αυτή βαραίνει τις εγκεκριµένες 
πιστώσεις του ∆ήµου στον ΚΑΕ:10-6615.002 «Εκτύπωση Ψηφοδελτίων  Εκλογών 
Τοπικών Κοινοτήτων» και είναι υποχρέωση του εκάστοτε ∆ήµου σύµφωνα µε την 
υπ αριθµ: 23002/29.3.2019 (Β109 & Α∆Α:6Β38465ΧΘ7-6ΥΘ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Tου  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «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].  

3. Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 
(Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

4. Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

6. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών 
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- 
∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

7. Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπές ρυθµίσεις». 

8. Του Ν.4605/2019. 
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος όπως περιγράφονται 
στη µελέτη σε συνάρτηση µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

 
«Εκτύπωση Ψηφοδελτίων Εκλογών Κοινοτήτων 
(σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων µονίµου 
πληθυσµού) για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιρφύων-Μεσσαπίων» 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 4.000,00€ 
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Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι: 
-Η τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές 
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων 
-Ο προϋπολογισµός προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: 
α) ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης και συµφωνούν µε 
αυτούς και ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και 
β) ότι ως ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 
και 2 : 

- απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

- πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και 
- πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

2. Οικονοµική προσφορά 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο Τιµές Προσφορών 
Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρούσα προµήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. 
 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή 
για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της 
τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην 
παρούσα µελέτη. 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Ο υποψήφιος προµηθευτής 
µπορεί για την κατάθεση της οικονοµικής του προσφοράς, να χρησιµοποιήσει το 
έντυπο του προϋπολογισµού προσφοράς της παρούσας µελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο Κρατήσεις-φόροι 
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους -βάσει των κείµενων διατάξεων- φόρους, 
τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαραίνει τον ∆ήµο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύµβαση 
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, στην οποία ο 
∆ήµος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
σε διάστηµα ηµερών που θα αποφασίσει ο ∆ήµος και πάντως εντός των προθεσµιών 
που ορίζει ο νόµος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών 
Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 
20/05/2019 από την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση θα γίνει στο Κεντρικό 
Κατάστηµα επί της Αβάντων 18 στα Ψαχνά και θα γίνει εφάπαξ.   
 

ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα προϊόντων 
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωµα να ακυρώσει 
την προµήθεια εάν τα προµηθευόµενα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
Τα εν λόγω υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για την 
σκοπούµενη χρήση.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο Εκχώρηση 
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο Παράταση 
Η υπογραφείσα σύµβαση που θα προκύψει από την παρούσα µελέτη δύναται να 
παραταθεί για χρονικό διάστηµα ίσο η µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 
παράδοσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 206 του Ν. 4412/21016 και 
εφόσον συµφωνήσουν σε αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα επιλυθούν 
µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή στα αρµόδια ∆ικαστήρια. 

 
 

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά, 12-04-2019 
Ο Υπάλληλος του ∆ήµου  

 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 
 ΠΕ1Α 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

ΜΥΤΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 
∆Ε1Α 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ1Α 


