
   

- 1 - 

 

      

 

       ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019 
Αριθ. πρωτ. : 37123 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας: 10183 
Πληροφορίες: Ε. Κοντογιάννη 
Τηλέφωνο: 213 136 1686 
Φαξ:          213 136 1631 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών συγκέντρωσης και παρουσίασης στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, των εκλογικών αποτελεσµάτων της 26ης Μαΐου 2019 και της 
2ας Ιουνίου 2019.  
 
 
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», όπως ισχύει. 

(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. 141/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180). 
ε. Του άρθρου 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. Την ανάγκη  χρησιµοποίησης σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων (Η/Υ κ.λπ.) για τη 
συγκέντρωση και παρουσίαση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης των αποτελεσµάτων 
των παραπάνω εκλογών, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή και άρτια 
ενηµέρωση του Ελληνικού λαού, για τα αποτελέσµατα της ετυµηγορίας του. 
3. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διαθέτει όλο τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό (ηλεκτρονικά συστήµατα) και τον απαιτούµενο αριθµό εξειδικευµένου 
προσωπικού (αναλυτές-προγραµµατιστές κ.λπ.) για να αναλάβει και να φέρει εις 
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πέρας το παραπάνω έργο και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη για τη χρησιµοποίηση 
του εξοπλισµού και των λοιπών αναγκαίων µέσων του ιδιωτικού τοµέα. 
4. Το γεγονός ότι τόσο η συντρέχουσα κατεπείγουσα ανάγκη όσο και η φύση και τα 
τεχνικά προβλήµατα που συνδέονται µε το όλο προς εκτέλεση έργο, υπαγορεύουν τη 
χρησιµοποίηση των υπηρεσιών και των µέσων της «SingularLogic Ανώνυµη Εταιρεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Πληροφορικής», αφού άλλωστε από 
την ίδια αυτή εταιρεία, εκτελέστηκε µε επιτυχία το ανάλογο έργο σε όλες τις 
προηγούµενες από το 1981 και µέχρι σήµερα εκλογές (Βουλευτικές, Ευρωεκλογές, 
∆ηµοτικές - Κοινοτικές και Νοµαρχιακές). 
5. Τη µε αριθµό πρωτ. 35609/9-5-2019 (Α∆ΑΜ:19REQ004918944) Πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών εκλογών της 
2ας Ιουνίου 2019.  
6. Την από 9-5-2019 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «SingularLogic 
Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Πληροφορικής» και 
διακριτικό τίτλο «Singularlogic A.E.», η οποία πρωτοκολλήθηκε µε Α.Π. 149/10-5-
2019, και µε την οποία αναλαµβάνει υπεύθυνα να υλοποιήσει το παραπάνω έργο, 
αντί του συνολικού ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα 
χιλιάδων ευρώ (4.390.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%. 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης για 
υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε 
σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα, των εκλογικών αποτελεσµάτων της 26ης Μαΐου 2019 
και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, είναι εντός του εγκεκριµένου 
ποσοστού διάθεσης, βάσει της Α.Π. 36876/14-5-2019 (Α∆Α:Ψ84Κ465ΧΘ7-4Η3, 
Α∆ΑΜ: 19REQ004941275) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και της µε α/α 46753 καταχώρησης 
του βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού & 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης περί διάθεσης  των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2019. 
8. Τη µε αριθµό πρωτ. 36877/14-5-2019 (Α∆Α: 6Ω2Χ465ΧΘ7-Τ01, Α∆ΑΜ: 
19REQ004941492) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2020 για 
την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της παράδοσης σε εκτυπώσιµη µορφή των 
εκλογικών αποτελεσµάτων της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 
2ας Ιουνίου 2019. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

1.  Εγκρίνουµε την ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Π.∆ 26/2012 (ΦΕΚ 
57/Α’/15-03-2012), στη «SingularLogic Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και Εφαρµογών Πληροφορικής» µε δ.τ. «SingularLogic Α.Ε.» που 
εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, (Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, Τ.Κ. 14564), τις υπηρεσίες 
συγκέντρωσης και παρουσίασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε σύγχρονα 
ηλεκτρονικά µέσα, των αποτελεσµάτων των Ευρωεκλογών και των ταυτόχρονων 
εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών 
εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

1.1 Στη λειτουργία και υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης «∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2019» για 
την καταχώρηση και προβολή εκλογικών δαπανών υποψηφίων και συνδυασµών για 
τις ∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νόµου 
3870/2010. 

1.2 Εισαγωγή σε Η/Υ κατά εκλογικό τµήµα και για όλα τα εκλογικά τµήµατα που θα 
συσταθούν σ' ολόκληρη τη χώρα όλων των στοιχείων (αποτελεσµάτων) της 
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ψηφοφορίας, κατά συνδυασµούς υποψηφίων που µετέχουν στις Περιφερειακές – 
∆ηµοτικές Εκλογές καθώς και κατά συνδυασµούς κοµµάτων και συνασπισµών 
κοµµάτων, που µετέχουν  στις Ευρωεκλογές. 

1.3 Ηλεκτρονική µετάδοση των αποτελεσµάτων µέσω κινητού τηλεφώνου απευθείας 
από το δικαστικό αντιπρόσωπο του οικείου εκλογικού τµήµατος στο ΥΠ.ΕΣ. Το 
σύστηµα αυτό της ηλεκτρονικής µετάδοσης θα εφαρµοστεί σε περίπου 4.700 τυχαία 
επιλεγµένα εκλογικά τµήµατα σε όλη την Επικράτεια εκτός Αττικής. 

1.4 Ηλεκτρονική µετάδοση των αποτελεσµάτων µέσω Tablet απευθείας από το 
δικαστικό αντιπρόσωπο του οικείου εκλογικού τµήµατος στο ΥΠ.ΕΣ. Το σύστηµα 
αυτό της ηλεκτρονικής µετάδοσης θα εφαρµοστεί σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της 
Περιφέρειας Αττικής (περίπου 9.500 εκλογικά τµήµατα) καθώς επίσης και σε 2.500 
τυχαία επιλεγµένα εκλογικά τµήµατα σε όλη την Επικράτεια. 

1.5 ∆ηµιουργία «∆ικτύου Εκλογών» / Intranet και του ∆ιαδικτύου / Internet για 
πρόσβαση στα αποτελέσµατα των Εκλογών. 
1.6  Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε όλα τα δυνατά αποτελεσµατικά 
επίπεδα και όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της ροής των 
αποτελεσµάτων για κάθε εκλογική διαδικασία (∆ηµοτικές/Περιφερειακές – 
Ευρωεκλογές), για τους δύο παραπάνω τρόπους πρόσβασης στα αποτελέσµατα  
(Intranet – Internet) : 

1. α) Περιφερειακές – ∆ηµοτικές Εκλογές  
Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία που θα είναι διαθέσιµα µέσω του “∆ικτύου Εκλογών” 
/ Intranet για τις Περιφερειακές και ∆ηµοτικές εκλογές. 
 
Για τις ∆ηµοτικές εκλογές και για όλους τους 332 ∆ήµους: 

- Αποτελέσµατα οποιουδήποτε εκλογικού τµήµατος 
- Συγκεντρωτικά ανά δηµοτική ενότητα  
- Συγκεντρωτικά ανά εκλογικό διαµέρισµα  
- Συγκεντρωτικά ανά εκλογική περιφέρεια κάθε ∆ήµου (κατά περίπτωση δήµων, 

δηµοτικών ενοτήτων ή δηµοτικών διαµερισµάτων ανάλογα µε τον 
Καλλικράτειο ∆ήµο) 

- Συγκεντρωτικά εκλογικών τµηµάτων ανά ∆ήµο  
- Κατανοµή εδρών δηµοτικών συµβουλίων ανά συνδυασµό,  

Για τις Περιφερειακές Εκλογές και τις 13 Περιφέρειες: 
- Αποτελέσµατα οποιουδήποτε εκλογικού τµήµατος 
- Συγκεντρωτικά ανά εκλογικό διαµέρισµα 
- Συγκεντρωτικά ανά δήµο 
- Συγκεντρωτικά ανά περιφερειακή ενότητα 
- Συγκεντρωτικά ανά διοικητική Περιφέρεια 
- Κατανοµή εδρών περιφερειακών συµβουλίων ανά συνδυασµό. 

 
(Σε όλες τις παραπάνω παρουσιάσεις περιλαµβάνονται αναλυτικά ψήφοι και ποσοστά 
συνδυασµών). 
 
Επίσης για ∆ηµοτικές & Περιφερειακές Εκλογές: 

- Ποιος είναι σε κάθε χρονική στιγµή, ο συνδυασµός που πλειοψηφεί και ποιοι 
είναι οι επιλαχόντες  

- Η ενσωµάτωση τµηµάτων ανά ∆ήµο / Περιφέρεια, σε απόλυτο αριθµό 
εκλογικών τµηµάτων και ποσοστιαία   
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- Ποια είναι η ώρα εισαγωγής στο σύστηµα του Η/Υ, του τελευταίου                
εκλογικού τµήµατος σε ένα δήµο/περιφέρεια 

- Συνοπτικές παρουσιάσεις για το ποιος προηγείται / εκλέγεται ανά Περιφέρεια / 
∆ήµο   

- Βοηθητικά φίλτρα για εντοπισµό περιπτώσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (πχ 
µικρές διαφορές, υποψήφιοι κοντά στο 50% κλπ) 

 
2. β) Ευρωεκλογές  

Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία που θα είναι διαθέσιµα µέσω του “∆ικτύου Εκλογών” 
/ Intranet για τις Ευρωεκλογές: 

- Αποτελέσµατα οποιουδήποτε εκλογικού τµήµατος 
- Συγκεντρωτικά ανά εκλογικό διαµέρισµα 
- Συγκεντρωτικά ανά δηµοτική ενότητα  
- Συγκεντρωτικά ανά δήµο 
- Συγκεντρωτικά ανά εκλογική περιφέρεια 
- Συγκεντρωτικά ανά διοικητική περιφέρεια 
- Συγκεντρωτικά σε επίπεδο Επικράτειας 
- Κατανοµή εδρών ανά συνδυασµό 

 
Επιπλέον των βασικών παραπάνω αποτελεσµατικών επιπέδων το σύστηµα 
υποστηρίζει τις ακόλουθες παρουσιάσεις / αναζητήσεις: 
-     Καλύτερες & χειρότερες εκλογικές περιφέρειες ενός Κόµµατος 
-     Μεγαλύτερες θετικές & µεγαλύτερες αρνητικές διαφορές ενός Κόµµατος 
-     Ποιο κόµµα προηγείται σε κάθε εκλ. περιφέρεια και η διαφορά από το 2ο 
-     Σταυροί προτίµησης ανά Επικράτεια / εκλ. περιφέρεια (βλέπε κατωτέρω υπό α7) 
-   Συνοπτική εικόνα ενσωµάτωσης εκλογικών τµηµάτων ανά εκλογική περιφέρεια 
(αριθµητικά και ποσοστιαία) 
 

3. γ) Αντιπαραθέσεις αποτελεσµάτων ∆ηµοτικών / Περιφερειακών / 
Ευρωεκλογών 

Όπου υποστηρίζεται, το σύστηµα θα παρουσιάζει το αντίστοιχο αποτέλεσµα 
∆ηµοτικών / Περιφερειακών / Ευρωεκλογών στο επίπεδο που εµφανίζεται στην 
οθόνη µε τη χρήση σχετικής επιλογής. Η λειτουργία αυτή διευκολύνει συγκρίσεις / 
αντιπαραθέσεις µε εύκολο και λειτουργικό τρόπο (πχ πως ψήφισε ένας ∆ήµος για 
∆ηµοτικές, Περιφερειακές & Ευρωεκλογές). 
 
1.7 Η καταχώριση, ανά εκλογικό τµήµα, των σταυρών  προτίµησης υποψηφίων 
ευρωβουλευτών για όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής µε βάση τα έντυπα 
µετάδοσης σταυρών.  
Για τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες, η «SingularLogic Α.Ε.» θα διαθέσει κεντρικό 
σύστηµα καταχώρησης σταυρών υποψηφίων µέσω ∆ιαδικτύου. 
Σκοπός του συστήµατος  είναι να επιτευχθεί η συλλογή στοιχείων σταυροδοσίας από 
όλες τις εκλογικές περιφέρειες, ώστε να διαµορφωθεί ενδεικτική εικόνα των 
υποψηφίων που προηγούνται, µέχρι να γίνει η οριστική επεξεργασία, αρχικά από τα 
κατά τόπους Πρωτοδικεία και στη συνέχεια από το Πρωτοδικείο Αθηνών που έχει 
αναλάβει την συγκεντρωτική επεξεργασία των στοιχείων. Το σύστηµα  λειτουργεί 
κεντρικά και έχει σχεδιαστεί ειδικά για το αντίστοιχο έντυπο µετάδοσης που 
συµπληρώνεται στο εκλογικό τµήµα από το δικαστικό αντιπρόσωπο. Η πρόσβαση στο 
σύστηµα είναι ελεγχόµενη και θα πρέπει να εφαρµοστούν οι απαραίτητες διαδικασίες 
που έχουν ήδη προβλεφθεί από τη «SingularLogic Α.Ε.». 
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1.8 Καταγραφή των στατιστικών στοιχείων (page views, visitors, bandwidth) που 
αφορούν τη ζήτηση των παραπάνω στοιχείων µέσω του διαδικτύου (Internet και  
Intranet) και παράδοσή τους σε αναλυτικό πίνακα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 
που θα συµφωνηθεί. 
 
1.9 Παραγωγή εκτυπώσιµων σελίδων αποτελεσµάτων για εύκολη εκτύπωση µέσω 
Intranet / Internet για όλες τις βασικές παρουσιάσεις αποτελεσµάτων. 
 
1.10 ∆ιάθεση σε ηλεκτρονική µορφή των µέχρι στιγµής συγκεντρωτικών 
αποτελεσµάτων της χώρας,  σε µηχανογραφικά επεξεργάσιµη µορφή από τα ΜΜΕ 
(εφηµερίδες, portals κλπ). Η ενηµέρωση των στοιχείων θα γίνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα (15-20 λεπτά) και οι παραλήπτες θα µπορούν να λάβουν την τελευταία 
ενηµέρωση µέσω ειδικού εργαλείου που παρέχει η «SingularLogic Α.Ε.», τη στιγµή 
που επιθυµούν. Τα αποτελέσµατα διατίθενται έτοιµα σε πολλαπλά αποτελεσµατικά 
επίπεδα (Επικράτεια, Περιφέρεια, ∆ήµος κλπ). 
 
1.11 Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής όλων των εκλογικών τµηµάτων, γίνεται 
παράδοση στο ΥΠ.ΕΣ. των ακολούθων αρχείων : 
∆ηµοτικές εκλογές: Για κάθε δήµο αρχεία PDF και XLS µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα 
των συνδυασµών ανά εκλογικό τµήµα. 
Περιφερειακές εκλογές: Για κάθε Περιφέρεια αρχεία PDF και XLS µε τα αναλυτικά 
αποτελέσµατα των συνδυασµών ανά εκλογικό τµήµα. 
Ευρωεκλογές: Αναλυτικά αποτελέσµατα των κοµµάτων ανά εκλογικό τµήµα για όλη 
την επικράτεια σε αρχεία PDF και XLS. Επίσης αναλυτικά αποτελέσµατα σταυρών για 
κάθε κόµµα που εκλέγει ευρωβουλευτή ανά εκλογικό τµήµα στην επικράτεια σε 
αρχεία PDF και XLS. 
 
1.12 Απεικόνιση όλων των παραπάνω στοιχείων σε ειδικούς πίνακες (δοκίµια) και 
παράδοση στη ∆ιεύθυνση Εκλογών. Για τις Περιφερειακές και ∆ηµοτικές Εκλογές θα 
ακολουθηθεί η µορφή που έχει υιοθετηθεί από το 2010 και εφεξής και ακολουθεί τη 
διοικητική δοµή του Καλλικράτη καθώς και τις τροποποιήσεις Κλεισθένη. Για τις 
Ευρωεκλογές θα παραδοθούν 2 τόµοι κατά τα πρότυπα των Εθνικών Εκλογών όπου 
στον 1ο τόµο εµφανίζονται συγκεντρωτικοί πίνακες σε διάφορα επίπεδα και στον 2ο 
τόµο εµφανίζονται αναλυτικά αποτελέσµατα συνδυασµών ανά εκλογικό τµήµα. Όλα 
τα στοιχεία θα είναι γραµµένα σε οπτικούς δίσκους (CD-ROM), που θα παραδοθούν 
µαζί µε τους πίνακες (δοκίµια) στο ΥΠ.ΕΣ. 
 
1.13  Στα αντίστοιχα στοιχεία των αποτελεσµάτων, που θα είναι γραµµένα σε οπτικό 
δίσκο (CD) και στους ειδικούς πίνακες (δοκίµια) του 1ου τόµου των βιβλίων των 
αποτελεσµάτων των Ευρωεκλογών, η «SingularLogic Α.Ε.» θα  επιφέρει τις 
διορθώσεις και προσαρµογές που θα καταστούν αναγκαίες, ώστε αυτά να 
συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των επισήµων πινάκων των Πρωτοδικείων και της 
Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών και επικρατείας 
αφού πρώτα γίνουν σχετικοί έλεγχοι και παραβολές από υπαλλήλους της 
«SingularLogic Α.Ε.». 
 

Οι ως άνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

απόφασης, την από 9-5-2019 προσφορά της εταιρείας «SingularLogic Ανώνυµη 

Εταιρεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Πληροφορικής», η οποία 

πρωτοκολλήθηκε µε Α.Π. 149/10-5-2019, και η υλοποίησή τους, το «∆ίκτυο 
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Εκλογών» και ο εξοπλισµός που θα παρασχεθεί, θα καθοριστούν αναλυτικά στην 

οικεία σύµβαση. 
 

2.  Η δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 
τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (4.390.000€) πλέον 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (5.443.600 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και βαρύνει το  
Υπουργείο Εσωτερικών. 
Στο  ποσό αυτό περιλαµβάνεται η αµοιβή της εταιρείας για το σύνολο του έργου που 
της ανατίθεται, έως και την παράδοση των διαµορφωµένων αρχείων PDF για την 
εκτύπωση των αποτελεσµάτων στο Εθνικό Τυπογραφείο. 
 
3. Η προκαλούµενη από το ανωτέρω έργο συνολική δαπάνη των τεσσάρων 
εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (4.390.000 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
των πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(5.443.600 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον ΑΛΕ 
2420989001 του ΕΦ 1007-201 του προϋπολογισµού εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. οικονοµικών 
ετών 2019 και 2020 και θα καταβληθεί στη δικαιούχο εταιρεία µε τακτικά χρηµατικά 
εντάλµατα πληρωµής που θα εκδοθούν στο όνοµά της, ως εξής:  
(α) Η πρώτη τµηµατική καταβολή ποσού δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (2.300.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού δύο εκατοµµυρίων οκτακοσίων  
πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.852.000) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, θα 
καταβληθεί την Τρίτη 21/5/2019 µε την παράδοση και παραλαβή από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η όπως αυτά αναφέρονται στην 
από 9-5-2019 προσφορά της αναδόχου εταιρείας και µε την προσκόµιση από την 
ανάδοχο εταιρεία των νοµίµων δικαιολογητικών. 
(β) Η δεύτερη τµηµατική καταβολή ποσού ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.740.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού δύο 
εκατοµµυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.157.600 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, θα καταβληθεί την Παρασκευή 14/6/2019 µε 
την παράδοση και παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του παραδοτέου 
ΙΑ, όπως αυτό αναφέρεται στην προσφορά της αναδόχου εταιρείας και την 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ µέρους της αναδόχου εταιρείας.  
(γ) Η τρίτη τµηµατική καταβολή ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(250.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ 
(310.000 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, θα καταβληθεί µε την παράδοση 
και παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του παραδοτέου ΙΒ, όπως αυτό 
αναφέρεται στην προσφορά της αναδόχου εταιρείας και την προσκόµιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών εκ µέρους της αναδόχου εταιρείας.  
(δ) Η τέταρτη τµηµατική καταβολή ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (124.000 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, θα καταβληθεί µε την παράδοση και παραλαβή 
από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του παραδοτέου ΙΓ όπως αυτό αναφέρεται 
στην προσφορά της αναδόχου εταιρείας και την προσκόµιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών εκ µέρους της αναδόχου εταιρείας.  
 
4. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παραληφθούν από επιτροπής παρακολούθησης-
παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί µε µεταγενέστερη απόφασή µας. 
 
5. Η ανάδοχος του έργου εταιρεία είναι υποχρεωµένη εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτήν της παρούσας απόφασης, να καταθέσει στη 
∆/νση Προµηθειών και Υποδοµών εγγυητική επιστολή, η οποία εκδίδεται από 
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πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό, για ποσό ίσο προς το 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, 
δηλαδή για ποσό διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (219.500 €) ως 
εγγύηση για την καλή και άρτια εκτέλεση του συνολικού έργου που της ανατίθεται.  
Η εγγυητική αυτή επιστολή ρητά συνοµολογείται ότι δεν εξαντλεί την ευθύνη της 
αναδόχου εταιρείας και εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 
του ∆ηµοσίου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στην εταιρεία µετά την 
εκπλήρωση όλων των συµβατικών της υποχρεώσεων, δηλαδή µετά την παράδοση 
των διαµορφωµένων αρχείων PDF για την εκτύπωση των τελικών αποτελεσµάτων 
στο Εθνικό Τυπογραφείο. 
 
6. Νόµιµος εκπρόσωπος της «SingularLogic Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και Εφαρµογών Πληροφορικής», µετά την κοινοποίηση της παρούσας 
και την έγγραφη αποδοχή του περιεχοµένου της (µε αποδεικτικό παραλαβής) οφείλει 
να προσέλθει στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας εντός πέντε 
(5) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίησή της, για την υπογραφή της οικείας 
σύµβασης. 
       
              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

        

       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 
Κοινοποίηση µε ηλ. ταχυδροµείο:                
SingularLogic Α.Ε.  (presales@singularlogic.eu, publicsector@singularlogic.eu)                                        
                
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  
3. Γεν. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆.Υ. 
4. Γεν. ∆ιευθυντή Εσωτερικών & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης 
5. ∆ιεύθυνση Εκλογών  
6. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης 
7. ∆ιεύθυνση Προµηθειών & Υποδοµών 
8. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής υποστήριξης (για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης 
επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής) 
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