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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πουρνάρας
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10183
Τηλέφωνο: 2131361620
Ηλ.Ταχ.: e.pournaras@ypes.gr

Αθήνα, 19-5-2022
Αριθ. Πρωτ.: 32169
ΠΡΟΣ:
Singularlogic Α.Ε.
info@singularlogic.eu

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
την ανάθεση του έργου διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης
Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ) για τις
ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών καταλόγων και παραγωγή εκλογικών αρχείων προς
τρίτους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί την εταιρεία με την επωνυμία
SINGULARLOGIC Α.Ε. Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής, με
διακριτό τίτλο «Singularlogic Α.Ε.», η οποία διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αφού
στην ίδια έχει ανατεθεί το έργο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Ολοκληρωμένου
Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ), να καταθέσει οικονομική
προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ)
για τις ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών καταλόγων και παραγωγή εκλογικών αρχείων
προς τρίτους, με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του
άρθρου 130 Π.Δ.26/2012, όπως ισχύει.
Ως συνημμένες προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
126.000€
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420903001


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την
παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους ορισμούς του
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
CPV
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

άρθρου 64 παρ. 2 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, στο
καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.
 Οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
72262000-9 -Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού.
 αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας.
 αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας.
 Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησης της εταιρίας (Καταστατικό, ΓΕΜΗ, κλπ.)
 απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου του διευθύνοντα
συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, με
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους.
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει
επιβληθεί σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η
οριζόντια ρήτρα αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Για Νομικό Πρόσωπο η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το οικείο
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κ. Πουρνάρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 2131361620
Email: e.pournaras@ypes.gr
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα
του ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο έργου
Η διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών
(ΟΣΥΕΔ) με τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, τους ειδικούς καταλόγους υπηκόων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αρχείου των στερηθέντων πολιτικών
δικαιωμάτων, όπως θα προκύπτουν από το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ), η
απευθείας άντληση των προσωπικών στοιχείων των ετεροδημοτών και των ελλήνων
εξωτερικού απευθείας από το Μητρώο Πολιτών
Επίσης, η επέκταση λειτουργιών στο ΟΣΥΕΔ που σχετίζονται με τον Βασικό Εκλογικό
Κατάλογο και αφορούν στη δημιουργία των κάτωθι υποσυστημάτων:
 Υποσύστημα Διάθεσης Αντιγράφων Εκλογικών Καταλόγων σε Κόμματα και λοιπούς
δικαιούχους
 Υποσύστημα Στατιστικών Εκλογικού Καταλόγου
 Εκτυπώσεις Σελιδοποίησης Καταλόγων και Αποστολών

Α) Υποσύστημα διασύνδεσης ΟΣΥΕΔ με το ΠΣ Μητρώο Πολιτών
Στην ανάπτυξη του υποσυστήματος προκύπτουν 3 διακριτά επίπεδα – φάσεις σειριακής ή
παράλληλης υλοποίησης από την πλευρά του ΟΣΥΕΔ. Συγκεκριμένα:
Φάση 1
Αφορά την αυτόματη μεταφορά αντιγράφου του Βασικού Καταλόγου, των εκλογέων
υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε. και του αρχείου στερήσεων πολιτικών δικαιωμάτων στο
ΟΣΥΕΔ. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επικοινωνεί το ΟΣΥΕΔ με τον Βασικό Κατάλογο
για τις περιπτώσεις μεμονωμένων εκλογέων (Αιτήσεις, Εικόνα Εκλογέα, Μάθε που
ψηφίζεις κλπ), η μεταφορά ενός αντιγράφου του Βασικού Καταλόγου είναι υποχρεωτική,
ειδικά για την εφαρμογή Τμημάτων και τις αντίστοιχες Εκτυπώσεις Εκλογικών Καταλόγων
ΕΚΔ και Τμημάτων, για λόγους απαιτούμενης ταχύτητας διεκπεραίωσης των εργασιών
αυτών. Σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου της υπ. αριθμ. 17534/15.03.2022 (ΑΔΑ:
9K984ΜΤΛ6-Σ9Κ) απόφασης, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί η μεταφορά του Βασικού
Εκλογικού Καταλόγου και του Καταλόγου εκλογέων υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε. στο
ΟΣΥΕΔ και η αντίστροφη μεταφορά πληροφορίας που αφορά τους Ειδικούς Καταλόγους αν
απαιτηθεί.
Φάση 2
Αφορά την αλλαγή των εφαρμογών του ΟΣΥΕΔ, ώστε όλες οι αναζητήσεις Εκλογέα στον
Βασικό Εκλογικό Κατάλογο που εκτελούνται από το ΟΣΥΕΔ να γίνονται, μέσω κατάλληλων
διεπαφών, απ’ ευθείας στον Εκλογικό Κατάλογο του Μητρώου Πολιτών που θα διατίθεται
για τον σκοπό αυτό. Οι αναζητήσεις αυτές αφορούν κυρίως:


Αναζήτηση Εκλογέα κατά τη δημιουργία Αίτησης Εκλογέα Εξωτερικού, από τον ίδιο
τον Εκλογέα, για επιβεβαίωση εγγραφής του Εκλογέα στον Βασικό Κατάλογο
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Αναζήτηση Εκλογέα κατά τη δημιουργία Αίτησης Εκλογέα Εξωτερικού, από
υπάλληλο Πρεσβείας, για επιβεβαίωση εγγραφής του Εκλογέα στον Βασικό
Κατάλογο



Αναζήτηση Εκλογέα για προβολή Εικόνας του στον Κατάλογο Εξωτερικού από
υπάλληλο Πρεσβείας



Αναζήτηση Εκλογέα κατά τη δημιουργία Αίτησης Ετεροδημότη από τον ίδιο τον
Εκλογέα, για επιβεβαίωση εγγραφής του Εκλογέα στον Βασικό Κατάλογο



Αναζήτηση Εκλογέα κατά τη δημιουργία Αίτησης Ετεροδημότη, από υπάλληλο
Δήμου ή ΚΕΠ, για επιβεβαίωση εγγραφής του Εκλογέα στον Βασικό Κατάλογο



Αναζήτηση Εκλογέα για προβολή Εικόνας του στον Κατάλογο Ετεροδημοτών από
υπάλληλο Δήμου ή ΚΕΠ



Έλεγχος εγγραφής στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο, υποψηφίου που καταχωρείται
στην Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφίων, προς τον Άρειο Πάγο

 Αναζήτηση Εκλογέα στο νέο «Μάθε που ψηφίζεις»
Η αναζήτηση θα γίνεται με χρήση των κατάλληλων WebServices που θα αναπτυχθούν από
την πλευρά του Μητρώου Πολιτών.
Φάση 3
Αφορά τις αλλαγές που απαιτούνται για τη λειτουργία του ΟΣΥΕΔ, κατά την κατάργηση των
διμηνιαίων Αναθεωρήσεων του Βασικού Καταλόγου και την αντίστοιχη προσαρμογή των
Ειδικών Εκλογικών Καταλόγων, ώστε να συγχρονίζονται αυτόματα με τις αλλαγές που
γίνονται στο Μητρώο Πολιτών και επηρεάζουν τους Ειδικούς Καταλόγους. Σε αυτή την
περίπτωση από πλευράς ΟΣΥΕΔ, θα αναπτυχθούν:


Ειδικό API (WebServices) με κατάλληλα operations, που θα υποδέχονται τις
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο και πιθανά
επηρεάζουν τους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους που τηρεί το ΟΣΥΕΔ. Από
πλευράς του το Μητρώο Πολιτών θα πρέπει να υλοποιήσει την κλήση των Web
Services του ΟΣΥΕΔ για να αποστέλλει τις αλλαγές.



Ειδικές διαδικασίες που θα τροποποιούν, τις τυχόν επηρεαζόμενες εγγραφές των
Ειδικών Εκλογικών Καταλόγων, με τήρηση αντίστοιχου ιστορικού, σαν συνέχεια
της κλήσης των ανωτέρων WebServices από το Μητρώο Πολιτών.



Τροποποίηση της τήρησης / Αναθεώρησης των Ειδικών Εκλογικών Καταλόγων,



Αλλαγή τρόπου ενημέρωσης άλλων συστημάτων με τον τρέχοντα Ειδικό Εκλογικό
Κατάλογο που ζητείται

Β) Υποσύστημα Διάθεσης Αντιγράφων Εκλογικών Καταλόγων σε Κόμματα και
λοιπούς δικαιούχους
Σήμερα παραδίδονται από το ΥΠΕΣ αντίγραφα των Εκλογικών Καταλόγων κάθε Αναθεώρησης στα
Κόμματα της Βουλής (αρχεία txt), ενώ οι Βουλευτές μπορούν να ζητήσουν και να παραλάβουν
αντίγραφο της Εκλογικής τους Περιφέρειας. Σε προεκλογικές περιόδους, και οι υποψήφιοι
βουλευτές έχουν δικαίωμα να παραλάβουν αντίγραφο Καταλόγων της Εκλογικής τους
Περιφέρειας. Αντίστοιχα οι υποψήφιοι σε Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές δικαιούνται τους
Εκλογικούς Καταλόγους της εκλογικής τους περιφέρειας. Τα αντίγραφα σήμερα παραδίδονται σε
αρχεία mdb με δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων.
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Η υλοποίηση αφορά την δημιουργία ενός νέου module που θα δημιουργεί και θα
διαθέτει τα ζητούμενα αντίγραφα των Καταλόγων. Στο Μητρώο Πολιτών, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, θα ορίζεται - δημιουργείται η version του Βασικού Εκλογικού
Καταλόγου που θα μπορεί να παραδοθεί. Όσο ισχύουν οι Αναθεωρήσεις των Εκλογικών
Καταλόγων, η version αυτή θα περιλαμβάνει τον εκλογικό βασικό κατάλογο και τον
κατάλογο υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ, που προκύπτουν από την Αναθεώρηση (εκτός
ΟΣΥΕΔ) και από τους Ειδικούς Καταλόγους που προκύπτουν από τις αντίστοιχες
Αναθεωρήσεις που εκτελούνται στο ΟΣΥΕΔ. Μετά την κατάργηση των Αναθεωρήσεων, η
version των Καταλόγων θα ορίζεται με μια νέα διαδικασία σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα. Το ΟΣΥΕΔ θα αντιγράφει την Version του Βασικού Καταλόγου, κάθε φορά
που δημιουργείται, θα δημιουργεί τα απαιτούμενα αντίγραφα ώστε να είναι διαθέσιμα
on line στους χρήστες. Για το Module αυτό θα πρέπει να υλοποιηθούν:
 Μηχανισμός λήψης της κάθε νέας version του Βασικού Καταλόγου για το νέο
υποσύστημα - module
 Μηχανισμός Δημιουργίας των αντίστοιχων versions των Ειδικών Καταλόγων και
συγχρονισμού του με την version του Ειδικού Καταλόγου
 Μηχανισμός δημιουργίας των απαραίτητων αρχείων προς διάθεση (xls, pdf, txt,
mdb ανά επικράτεια, Εκλογική Περιφέρεια, Δήμο κλπ)
 Αξιοποίηση δεδομένων Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφίων (ΟΣΥΕΔ) για δικαίωμα
πρόσβασης Υποψηφίων
 Τήρηση αρχείου Αιρετών και Κομμάτων με πρόσβαση στο υποσύστημα
 Σύστημα πρόσβασης (μέσω Taxisnet) για εκπροσώπους Κομμάτων, αιρετών και
υποψηφίων για λήψη των αρχείων που δικαιούνται
 Σύστημα πρόσβασης (μέσω Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης) αν απαιτηθεί για
Δήμους, Πρωτοδικεία κλπ
 Τήρηση αρχείου οργανισμών με πρόσβαση στο υποσύστημα
 Logging ενεργειών
 Τήρηση Ιστορικού (ορισμένες versions πίσω)
Τα αρχεία που παραδίδονται είναι:
 Αρχεία Δήμων
 Αρχείο Δημοτικών Ενοτήτων
 Αρχείο Εκλογικών Διαμερισμάτων
 Βασικός Κατάλογος Εκλογέων με στοιχεία Ετεροδημοτών και στοιχεία Εκλογέων
Εξωτερικού
 Βασικός Κατάλογος Εκλογέων με Εκλογικό Τμήμα (προεκλογικά)
 Κατάλογος Εκλογέων Υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ (με τμήμα προεκλογικα)
 Κατάλογος Ετεροδημοτών (με τμήμα προεκλογικά)

Γ) Υποσύστημα Στατιστικών Εκλογικού Καταλόγου

Σε κάθε Εκλογική Διαδικασία το ΥΠΕΣ παράγει μια σειρά από στατιστικά στοιχεία (πίνακες
και διαγράμματα), εξαγώγιμους σε μορφή excel και pdf, που αφορούν το Εκλογικό Σώμα
και βασίζονται στους Εκλογικούς Καταλόγους και τα Εκλογικά Τμήματα.
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Τα υποσύστημα στατιστικών στοιχείων θα παράγει στατιστικά δεδομένα για όλους του
τύπους εκλογών (Βουλευτικές, Ευρωεκλογές, Δημοψηφίσματα και Αυτοδιοικητικές
Εκλογές) και όλα τα είδη εκλογικών καταλόγων (βασικούς εκλογείς, ετεροδημότες, έλληνες
εξωτερικού, υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ). Τα είδη των στατιστικών στοιχείων θα
προσδιοριστούν κατά τη φάση ανάλυσης του έργου

Δ) Εκτυπώσεις Σελιδοποίησης Καταλόγων και Αποστολών
Αφορά μια σειρά Εκτυπώσεις που χρησιμοποιεί το ΥΠΕΣ για τον έλεγχο σελιδοποίησης καταλόγων
και των αποστολών τους στις Περιφερειακές Ενότητες. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι:





Πλήθος Βασικών Εκλογέων ανά Εκλογικό Διαμέρισμα
Πλήθος Βασικών Εκλογέων ανά Εκλογικό Τμήμα
Πλήθος Υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ ανά Εκλογικό Διαμέρισμα.
Πλήθος Ετεροδημοτών ανά Νομό, Εφετειακή Περιφέρεια, Βασική Εκλογική Περιφέρεια
και Εκλογικό Τμήμα
 Πλήθος Ελλήνων Εξωτερικού ανά Χώρα και Πόλη
Πλήθος Ελλήνων εξωτερικού ανά Εκλογικό Τμήμα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ υποσυστήματος Α

διασύνδεσης ΟΣΥΕΔ με το ΠΣ Μητρώο Πολιτών
Μήνας
(Διαγραμματική απεικόνιση)
Α/Α
Φάσης
Έργου

Φάση

1

Φάση 1

2

Φάση 2

3

Φάση 3

Α/Α
1

2

1ος

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

Περιγραφή
Φάση 1. Μεταφορά αντιγράφου του Βασικού
Καταλόγου στο ΟΣΥΕΔ
Φάση 2. Αφορά την αλλαγή των εφαρμογών του
ΟΣΥΕΔ, ώστε όλες οι αναζητήσεις Εκλογέα στον
Βασικό Εκλογικό Κατάλογο που εκτελούνται από
το ΟΣΥΕΔ να γίνονται, μέσω κατάλληλων
διεπαφών, απ’ ευθείας στον Εκλογικό Κατάλογο
του Μητρώου Πολιτών που θα διατίθεται για τον
σκοπό αυτό

7ος

8ος

9ος

10ος

Ποσότητα

Συνολική
Αξία

1

14.000,00 €

1

25.000,00 €

11ος

12ος
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Φάση 3. Αφορά τις αλλαγές που απαιτούνται για
την λειτουργία του ΟΣΥΕΔ, κατά την κατάργηση
των διμηνιαίων Αναθεωρήσεων του Βασικού
Καταλόγου και την αντίστοιχη προσαρμογή των
Ειδικών Εκλογικών Καταλόγων, ώστε
να
συγχρονίζονται αυτόματα με τις αλλαγές που
γίνονται στο Μητρώο Πολιτών και επηρεάζουν
τους Ειδικούς Καταλόγους

1

35.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ υποσυστημάτων Β, Γ,Δ
Μήνας
(Διαγραμματική απεικόνιση)
Α/Α
Φάσης
Έργου

υποσύστημα

1

Β

2

Γ

3

Δ

1ος

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

7ος

8ος

9ος

10ος

11ος

12ος

Β Υποσύστημα Διάθεσης Αντιγράφων Εκλογικών Καταλόγων σε Κόμματα και λοιπούς
δικαιούχους- Ποσότητα 1: 26.000,00 €
Γ Υποσύστημα Στατιστικών Εκλογικού Καταλόγου- Ποσότητα 1: 19.500,00 €
Δ Εκτυπώσεις Σελιδοποίησης Καταλόγων και Αποστολών- Ποσότητα 1: 6.500,00 €
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