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ΠΡΟΣ:
Περιφερειακές Ενότητες έδρας νοµών

ΘΕΜΑ: Α/ Αναγκαία είδη για τη διενέργεια του ∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015
Β/ Εξεύρεση οικηµάτων για χρήση τους ως καταστηµάτων ψηφοφορίας
Α. Ενόψει του προσεχούς ∆ηµοψηφίσµατος είναι απαραίτητο να φροντίσετε για την έγκαιρη
προµήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης κ.λπ. προκειµένου να εφοδιαστούν οι
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειάς σας, δεδοµένου ότι η
προµήθεια των ειδών αυτών γίνεται πάντοτε µε φροντίδα σας:
1. Μια (1) σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής
2. Ένα (1) ταµπόν σφραγίδας
3. ΄Ένα (1) µικρό φιαλίδιο µελάνης ταµπόν
4. Τρία (3) στυλό διαρκείας
5. Μια (1) δέσµη σπάγγου
6. ∆εκαπέντε (15) διπλά φύλλα χαρτιού (κόλλες αναφοράς)
7. Ένα (1) σελοτέιπ
8. Φύλλα καρµπόν
9. Συρραπτική µηχανή
10. Ένα (1) φιαλίδιο διορθωτικού υγρού
11. ∆ύο (2) λουκέτα ασφαλείας διαφορετικού τύπου για την κάλπη, µε δύο (2) κλειδιά για το
καθένα, για τις ήδη υπάρχουσες κάλπες (για την περίπτωση απώλειάς τους).

Επίσης σε κάθε ειδικό διαχώρισµα ψηφοφορίας (παραβάν) πρέπει να τοποθετηθεί
από ένα (1) στυλό διαρκείας µαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης για χρήση των εκλογέων.
Η προµήθεια των ειδών αυτών επιτρέπεται να διενεργηθεί κατά παρέκκλιση των
«περί προµηθειών και εκτέλεσης έργων του ∆ηµοσίου και περί ∆ηµοσίου Λογιστικού
διατάξεων», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 της Εκλογικής Νοµοθεσίας
(π.δ. 26/2012) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
Συνιστούµε όµως να συλλεγούν περισσότερες της µίας προσφορές, ώστε να
επιτευχθούν οι συµφερότερες για το ∆ηµόσιο τιµές.
Οι αναγκαίες πιστώσεις για την προµήθεια των παραπάνω ειδών θα σας
µεταβιβασθούν µε µέριµνα του Υπουργείου κατόπιν αιτήµατός σας.
Εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή σας, ως προς το ύψος των πιστώσεων που θα
ζητήσετε, ώστε οι πιστώσεις αυτές να ανταποκρίνονται στις απολύτως αναγκαίες δαπάνες.
∆ιευκρινίζεται ότι το Υπουργείο θα προβεί στην προµήθεια εκλογικών σάκων για
χρήση των εφορευτικών επιτροπών, οι οποίοι θα σας σταλούν αµέσως µόλις παραληφθούν.
Για τον εφοδιασµό των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων της
περιφέρειάς σας µε τα παραπάνω είδη, να ορίσετε υπεύθυνο υπάλληλο της υπηρεσίας σας.
Β. Επίσης να φροντίσετε για την εξεύρεση επαρκούς αριθµού οικηµάτων,
καταλλήλων για τη χρησιµοποίησή τους ως καταστηµάτων ψηφοφορίας. Ως καταστήµατα
ψηφοφορίας πρέπει να χρησιµοποιηθούν οικήµατα που κατέχονται από το ∆ηµόσιο (εκτός
στρατιωτικών οικηµάτων και στρατώνων), οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις και γενικά δηµόσιους οργανισµούς και
µόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν αυτά, να αναζητηθούν κατάλληλα ιδιωτικά
οικήµατα ή δηµόσια κέντρα που θα παρχωρηθούν οικειοθελώς από τους δικαιούχους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012).
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