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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, 16-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: 60819
ΠΡΟΣ:
Singularlogic Α.Ε.
info@singularlogic.eu

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την
ανάθεση του έργου ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και
Περιφερειακές Εκλογές εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών
Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ).
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
ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές
εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ), 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 :
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του
άρθρου 130 Π.Δ.26/2012 (Α΄57) και 4 παρ.9 του ν.4648/2019
(Α΄205), όπως ισχύουν και των διατάξεων των άρθρων 5 παρ.4
και 5 και 15 παρ.4 του ν.4804/2021 (Α΄90).
Ως συνημμένες προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους οκτώ (08) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
225.000€
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420903001
Υπ’ αρ.60767/16-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011264504)
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ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
CPV
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :



Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή
υπηρεσιών σύμφωνα με τους ορισμούς του 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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Δευτέρα, 26-09-2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κ. Πουρνάρα/κας Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 2131361620, 709
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

Παραδοτέα Έργου
 Μελέτη προδιαγραφών
 Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης (ανά υποσύστημα)
 Οδηγίες εγκατάστασης
 Οδηγίες διαχείρισης

1. Αντικείμενο έργου
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ψηφισθέντων διατάξεων του Νόμου 4804/2021 και την
ολοκλήρωση της θεσμικής αυτής αλλαγής, θα υλοποιηθεί και τεθεί σε λειτουργία ένα νέο
υποσύστημα που θα υποστηρίζει τις νέες αλλαγές στην διαδικασία υποβολής και ανακήρυξης
των υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. Το νέο υποσύστημα θα
ενταχθεί στο σύστημα Υποβολής Υποψηφιοτήτων προς τον Άρειο Πάγο (στην ηλεκτρονική πύλη
δήλωσης υποψηφιοτήτων του ΟΣΥΕΔ), όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά σαν ανεξάρτητο
υποσύστημα, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.
Το νέο υποσύστημα, δηλαδή η Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και
Περιφερειακές Εκλογές, θα περιλαμβάνει τέσσερεις εφαρμογές:





Εφαρμογή Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές Εκλογές προς το αρμόδιο
Πρωτοδικείο από τους Συνδυασμούς
Εφαρμογή Ελέγχου Υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές Εκλογές και Ανακήρυξης
Συνδυασμών από τα Πρωτοδικεία
Εφαρμογή Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τις Περιφερειακές Εκλογές προς το αρμόδιο
Πρωτοδικείο από τους Συνδυασμούς
Εφαρμογή Ελέγχου Υποψηφιοτήτων για τις Περιφερειακές Εκλογές και Ανακήρυξης
Συνδυασμών από τα Πρωτοδικεία

2. Εφαρμογές Πύλης
2.1 Εφαρμογή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δημοτικών Εκλογών προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο
από τους Συνδυασμούς
Αφορά την εφαρμογή που θα υποστηρίζει
 τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ηλεκτρονική δήλωση
συμμετοχής ενός Συνδυασμού στις Δημοτικές Εκλογές ενός Δήμου
 τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή
των υποψηφίων κάθε Συνδυασμού για τις Δημοτικές Εκλογές ενός Δήμου και
 Τον μηχανισμό επικύρωσης από τους υποψηφίους Δημάρχους και Συμβούλους της
υποψηφιότητας τους
 τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήματος αντικατάστασης υποψηφίου Δημάρχου
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2.2 Εφαρμογή Ελέγχου Υποψηφίων για τις Δημοτικές Εκλογές και Ανακήρυξης Συνδυασμών
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
Αφορά την εφαρμογή που θα παρέχει στα Πρωτοδικεία τις παρακάτω λειτουργίες για τους
Δήμους της αρμοδιότητας τους:
 την υποδοχή και έλεγχο των υποβολών υποψήφιων Συνδυασμών και των υποψηφίων
τους για κάθε Δήμο
 την έγκριση ή απόρριψη υποψηφιότητας υποψηφίου Δημάρχου ή Συμβούλου
 την έγκριση ή απόρριψη υποψηφιότητας Συνδυασμού
 την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος αντικατάστασης υποψηφίου Δημάρχου
 την ανακήρυξη των Συνδυασμών και των Υποψηφίων για κάθε Δήμο
2.3 Εφαρμογή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Περιφερειακών Εκλογών προς το αρμόδιο
Πρωτοδικείο από τους Συνδυασμούς
Αφορά την εφαρμογή που θα υποστηρίζει
 τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ηλεκτρονική δήλωση
συμμετοχής ενός Συνδυασμού στις Περιφερειακές Εκλογές μιας Περιφέρειας
 τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή
των υποψηφίων κάθε Συνδυασμού για τις Περιφερειακές Εκλογές μιας Περιφέρειας και
 Τον μηχανισμό επικύρωσης από τους υποψηφίους Περιφερειάρχες και Συμβούλους της
υποψηφιότητας τους
 τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήματος αντικατάστασης υποψηφίου
2.4 Εφαρμογή Ελέγχου Υποψηφίων για τις Περιφερειακές Εκλογές και Ανακήρυξης
Συνδυασμών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
Αφορά την εφαρμογή που θα παρέχει στα Κεντρικά Πρωτοδικεία των δεκατριών (13)
Περιφερειών της χώρας, τις παρακάτω λειτουργίες για τους Δήμους της αρμοδιότητας τους:
 την υποδοχή και έλεγχο των υποβολών υποψήφιων Συνδυασμών και των υποψηφίων
τους για κάθε Περιφέρεια
 την έγκριση ή απόρριψη υποψηφιότητας υποψηφίου Περιφερειάρχη ή Συμβούλου
 την έγκριση ή απόρριψη υποψηφιότητας Συνδυασμού
 την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος αντικατάστασης υποψηφίου Περιφερειάρχη
 την ανακήρυξη των Συνδυασμών και των Υποψηφίων για κάθε Περιφέρεια
2.5 Υποσύστημα Παραμετροποίησης Εφαρμογών από το ΥΠΕΣ
Αφορά την κεντρική διαχείριση του υποσυστήματος από το ΥΠΕΣ, για την δημιουργία και
ενημέρωση των κατάλληλων παραμέτρων καθώς και των βασικών χρηστών, ώστε να
ενεργοποιείται κατάλληλα η εφαρμογή σε κάθε προεκλογική περίοδο Δημοτικών και
Περιφερειακών Εκλογών.

3. Λειτουργικές Απαιτήσεις
3.1 Εφαρμογή για Συνδυασμούς και Υποψηφίους Δημοτικών Εκλογών
Η εφαρμογή για την δήλωση και υποβολή του Συνδυασμού και των Υποψηφίων του, σε
Δημοτικές Εκλογές, θα υποστηρίζει:
Καταχώριση Συνδυασμού:
 Την αρχική βασική επιλογή των Δημοτικών ή των Περιφερειακών Εκλογών, ώστε να
οδηγηθεί ο χρήστης στην κατάλληλη εφαρμογή
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Την επιλογή του Δήμου ή της Περιφέρειας στις εκλογές του ή της οποίας θα συμμετέχει
ο Συνδυασμός, Η εφαρμογή θα εμφανίζει αυτόματα το αρμόδιο Πρωτοδικείο, προς το
οποίο θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες.
την δημιουργία και καταχώριση, σε ειδική σελίδα της εφαρμογής, του Συνδυασμού,
που θα συμμετάσχει στις Δημοτικές ή Περιφερειακές Εκλογές αντίστοιχα.
την καταχώριση του Ονόματος και της Συντομογραφίας του Συνδυασμού
την καταχώριση του εμβλήματος του Συνδυασμού, σαν περιγραφή και σαν εικόνα
(ηλεκτρονικό αρχείο)
το ΑΦΜ του Συνδυασμού, εφόσον υπάρχει από προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.
Σε κάθε περίπτωση, το πεδίο ΑΦΜ δεν θα είναι υποχρεωτικό, αφού ο Συνδυασμός
υποχρεούται να ζητήσει ΑΦΜ, μετά την ανακήρυξή του από το Πρωτοδικείο.

Καταχώριση Υποψηφίων
 ειδική σελίδα καταχώρισης Υποψηφίου, όπου ο χρήστης του Συνδυασμού θα
καταχωρεί:
o τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου
o η ημερομηνία Γέννησης του
o το ΑΦΜ του
o τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό του στον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο
o την ιδιότητά του
o την πλήρη Διεύθυνσή του
o το είδος της υποψηφιότητας (Δήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
Κοινότητας, Σύμβουλος Κοινότητας)
o την Εκλογική Περιφέρεια ή τη Δημοτική Κοινότητα στην οποία θα είναι
υποψήφιος
o Τα στοιχεία με τα οποία θα εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού
(υποκοριστικό, όνομα συζύγου κλπ)
 δυνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών αρχείων
 έλεγχο της Ημερομηνίας Γέννησης, για το αν καλύπτεται η απαιτούμενη ηλικία
υποψηφίου
 μηχανισμό ελέγχου των στοιχείων του υποψηφίου που καταχωρίζεται, ώστε να
επιβεβαιώνεται η ταύτιση των προσωπικών στοιχείων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που
προκύπτουν από το ΑΦΜ και τα στοιχεία του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου, όπως
προκύπτουν από τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό. Η καταχώριση του υποψηφίου θα
επιτρέπεται μόνο όταν ο έλεγχος αυτός είναι επιτυχής
 μηχανισμό ελέγχου, ώστε να μην καταχωρίζεται δυο φορές ο ίδιος υποψήφιος στον
Συνδυασμό
 ειδική σελίδα προβολής λίστας των υποψηφίων ανά Δημοτική Ενότητα / Δημοτική
Κοινότητα
 ειδική σελίδα προβολής των ψηφοδελτίων του Συνδυασμού
o με δυνατότητα διόρθωσης της ταξινόμησης των υποψηφίων
o αυτόματης αλφαβητικής ταξινόμησης ανά Δημοτική Ενότητα και Δημοτική
Κοινότητα.

Καταχώριση Ηλεκτρονικών Παράβολων
 ειδική σελίδα καταχώρισης του κατάλληλου Ηλεκτρονικού Παράβολου που έχει εκδοθεί
για την συμμετοχή Υποψηφίου στις Δημοτικές ή Κοινοτικές Εκλογές, όπου ο χρήστης
του Συνδυασμού θα καταχωρεί τον μοναδικό αριθμό του Ηλεκτρονικού Παράβολου
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μηχανισμό ελέγχου του κωδικού Παράβολου που καταχωρίζεται, ώστε να ελέγχεται η
ύπαρξη και ορθότητα του είδους του Παράβολου, καθώς και έλεγχο του ΑΦΜ στο
οποίο έχει εκδοθεί, το οποίο θα πρέπει να ανήκει είτε στον Συνδυασμό είτε σε
υποψήφιο του.
Δυνατότητα καταχώρισης ατομικού ή συγκεντρωτικού Ηλεκτρονικού Παράβολου.

Έλεγχος ορθότητας του Συνδυασμού
 μηχανισμό ελέγχου του Συνδυασμού και των υποψηφίων του, ώστε να ενημερώνονται
οι χρήστες του Συνδυασμού για την κάλυψη των παρακάτω προϋποθέσεων, όπως
ορίζονται από το νόμο
o Μέγιστος και Ελάχιστος Αριθμός υποψηφίων ανά Εκλογική Περιφέρεια
o Ύπαρξη υποψηφίων για Πρόεδρο και συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων, για το
80% των Δημοτικών Κοινοτήτων
o Ποσοστό συμμετοχής κάθε φύλου στους υποψήφιους του Συνδυασμού
o Απαιτούμενο ποσό Ηλεκτρονικών Παράβολων
o Μοναδική υποψηφιότητα στον Συνδυασμό κάθε υποψηφίου
o Ηλικία υποψηφίων
o Επικύρωση υποψηφιοτήτων
 , αναλυτική εμφάνιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο
Υποβολή Συνδυασμού
 Διαδικασία υποβολής του Συνδυασμού
 Έλεγχος ότι η υποβολή γίνεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο
 μηχανισμό αυτόματου ελέγχου του Συνδυασμού και των υποψηφίων του, ώστε να
ενημερωθεί ο χρήστης για την ορθότητα ή μη του Συνδυασμού που υποβάλλεται, με
αναλυτική εμφάνιση των προβλημάτων
 Έλεγχος προθεσμίας υποβολής
 αυτόματη απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου στον Συνδυασμό, μέσα από το
ενσωματωμένο ειδικό Πρωτόκολλο της εφαρμογής
 αυτόματη απόδοση αριθμού Σειράς Υποβολής (Γνωστοποίησης Συμμετοχής)
Συμπληρωματική Δήλωση Συνδυασμού – Αντικατάσταση υποψήφιου Δημάρχου
 Συμπληρωματική υποβολής (πρόσθετων) υποψηφίων
o Καταχώριση πρόσθετων υποψηφίων
o υποστήριξη συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Παράβολων
o μηχανισμό αυτόματου ελέγχου του Συνδυασμού με την προσθήκη των νέων
υποψηφίων
o Έλεγχος προθεσμίας υποβολής
o αυτόματη απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου στον Συνδυασμό, μέσα από το
ενσωματωμένο ειδικό Πρωτόκολλο της εφαρμογής
 Καταχώριση και υποβολή αιτήματος Αντικατάστασης υποψήφιου Δημάρχου
o ειδική σελίδα καταχώρισης και υποβολής αιτήματος Αντικατάστασης
υποψήφιου Δημάρχου (λόγω παραίτησης ή θανάτου)
o υποστήριξη συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Παράβολων αντικατάστασης
o Επισύναψη απαιτούμενων εγγράφων
o Έλεγχος προθεσμίας υποβολής
o μηχανισμό αυτόματου ελέγχου του Συνδυασμού, λαμβάνοντας υπόψη την
αντικατάσταση, με αναλυτική εμφάνιση των προβλημάτων
o αυτόματη απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου στον Συνδυασμό, μέσα από το
ενσωματωμένο ειδικό Πρωτόκολλο της εφαρμογής
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Επικύρωση Υποψηφιότητας Υποψηφίου
 ειδική σελίδα επικύρωσης Υποψηφιότητας (ανάλογη με την αντίστοιχη σελίδα
επικύρωσης υποψηφιότητας στις Βουλευτικές εκλογές), όπου ο υποψήφιος θα
επικυρώνει (ή όχι) την υποψηφιότητα του στην συγκεκριμένη Εκλογική Περιφέρεια,
δηλώνοντας και αποδεχόμενος ότι:
o δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και
o δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 10.
o ότι η επικύρωση της υποψηφιότητας του έχει την έννοια της Υπεύθυνης
Δήλωσης
 μηχανισμό ελέγχου ο οποίος δεν θα επιτρέπει επικύρωση πάνω από μια υποψηφιότητα
ανά υποψήφιο, για μια Εκλογική Διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης και
υποψηφιότητας για Περιφερειακές Εκλογές.
Διαχείριση Χρηστών Συνδυασμού
 δυνατότητα δημιουργίας βοηθητικών χρηστών του Συνδυασμού

3.2 Εφαρμογή Πρωτοδικείων για έλεγχο Συνδυασμών και Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών
Η εφαρμογή των Πρωτοδικείων για έλεγχο, έγκριση ή απόρριψη Συνδυασμών και υποψηφίων
σε Δημοτικές Εκλογές, θα υποστηρίζει:
Επιλογή Δήμο:
 μηχανισμό επιλογής του Δήμου από τους χρήστες του Πρωτοδικείου, τους υποψήφιους
Συνδυασμούς του οποίου επιθυμούν να ελέγξουν
 περιορισμό των επιλογών των Δήμων στους Δήμους τους οποίους έχουν στην ευθύνης
τους
Προβολή – Επιθεώρηση Συνδυασμού και Υποψηφίων:
ειδικές σελίδες όπου θα προβάλλονται τα στοιχεία του Συνδυασμού, καθώς και συγκεντρωτικά
στοιχεία για αριθμό υποψηφίων ανά Εκλογική Περιφέρεια και ποσά Ηλεκτρονικών
Παράβολων.
 ειδική σελίδα για προβολή λίστας Υποψηφίων με δυνατότητα φίλτρου ανά Συνδυασμό
ή / και Εκλογική Περιφέρεια
 ειδική σελίδα για προβολή ψηφοδελτίων Συνδυασμού συνολικά ή ανά Εκλογική
Περιφέρεια
 Ένδειξη επικύρωσης υποψηφιότητας από κάθε Υποψήφιο
 σελίδα προβολής των δεδομένων κάθε υποψηφίου και δυνατότητα λήψης των
επισυναπτόμενων εγγράφων
Προβολή – Επιθεώρηση Παράβολων:
 Σελίδα όπου θα προβάλλονται τα Παράβολα που έχουν υποβληθεί με δυνατότητα
φίλτρου ανά Συνδυασμό ή / και Υποψήφιο
 σελίδα για προβολή δεδομένων Παράβολου

Προβολή πρόσθετων υποψηφιοτήτων και αιτημάτων Αντικατάστασης
 σελίδα όπου θα προβάλλονται οι συμπληρωματικές υποβολές υποψηφίων με
δυνατότητα προβολής δεδομένων Υποψήφιου
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σελίδα όπου θα προβάλλονται τα αιτήματα Αντικατάστασης με δυνατότητα προβολής
δεδομένων του νέου Υποψήφιου

Έλεγχος Συνδυασμού - Εγκρίσεις
 μηχανισμό ελέγχου του κάθε Συνδυασμού, είτε όπως υποβλήθηκε αρχικά, είτε όπως
υποβλήθηκε με τις συμπληρωματικές δηλώσεις
 μηχανισμό ελέγχου του κάθε Συνδυασμού μετά από αίτημα Αντικατάστασης Δημάρχου
 Έγκριση ή απόρριψη Υποψηφίων ατομικά ή ομαδικά
 Έγκριση ή απόρριψη Συνδυασμού
 Δημιουργία Απόφασης Ανακήρυξης Συνδυασμών και Υποψηφίων ανά Δήμο
Διαχείριση Χρηστών Πρωτοδικείου
 δυνατότητα δημιουργίας νέων χρηστών κάθε Πρωτοδικείου, από τον χρήστη Διαχειριστή του Πρωτοδικείου

3.3 Εφαρμογή για Συνδυασμούς και Υποψηφίους Περιφερειακών Εκλογών
Η εφαρμογή για την δήλωση και υποβολή του Συνδυασμού και των Υποψηφίων του, σε
Περιφερειακές Εκλογές, θα υποστηρίζει παρόμοια λειτουργικότητα με την αντίστοιχη
εφαρμογή για τις Δημοτικές Εκλογές, με τις όποιες διαφοροποιήσεις προκύπτουν, όπως:
 Ότι αφορά μόνο τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας και τα αντίστοιχα δεκατρία
(13) κεντρικά Πρωτοδικεία
 ότι θα υποστηρίζει την συμπλήρωση των υποψηφιοτήτων Συμβούλων με βάση τις
αντίστοιχες Εκλογικές Περιφέρειες, δηλαδή μόνο για τις Περιφερειακές Ενότητες
 ότι θα υποστηρίζει τα επιπλέον στοιχεία των υποψηφίων που απαιτούνται βάσει
νόμου, όπως τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος
 ότι θα προσαρμοστεί κατάλληλα ο μηχανισμός ελέγχου των Συνδυασμών
 ότι θα ελέγχονται τα διαφορετικά ποσά Παράβολων που απαιτούνται στις
Περιφερειακές Εκλογές

3.4 Εφαρμογή Πρωτοδικείων για έλεγχο Συνδυασμών και Υποψηφίων Περιφερειακών
Εκλογών
Η εφαρμογή των Πρωτοδικείων για έλεγχο, έγκριση ή απόρριψη Συνδυασμών και υποψηφίων
σε Περιφερειακές Εκλογές, θα υποστηρίζει παρόμοια λειτουργικότητα με την αντίστοιχη
εφαρμογή για τις Δημοτικές Εκλογές, με τις όποιες διαφοροποιήσεις προκύπτουν, όπως:
 Ότι αφορά μόνο τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας και τα αντίστοιχα δεκατρία
(13) κεντρικά Πρωτοδικεία. Κάθε Πρωτοδικείο είναι υπεύθυνο για μια και μόνη
Περιφέρεια
 ότι θα ελέγχει την συμπλήρωση των υποψηφιοτήτων Συμβούλων με βάση τις
αντίστοιχες Εκλογικές Περιφέρειες, δηλαδή μόνο για τις Περιφερειακές Ενότητες
 ότι θα ελέγχει τα επιπλέον στοιχεία των υποψηφίων που απαιτούνται βάσει νόμου,
όπως τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος
 ότι θα ελέγχονται τα διαφορετικά ποσά Παράβολων που απαιτούνται στις
Περιφερειακές Εκλογές
 ότι θα παράγονται οι αποφάσεις Ανακήρυξης για Περιφερειακές Εκλογές
3.5 Υποσύστημα Παραμετροποίησης και Χρηστών (ΥΠΕΣ)
Μέσα από το υποσύστημα αυτό, το ΥΠΕΣ κεντρικά:
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θα ορίζει τις Εκλογικές Διαδικασίες των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών
θα ενημερώνει τις τελικές ημερομηνίες υποβολών
θα ορίζει τις παραμέτρους για τους διενεργούμενους ελέγχους (αριθμό υποψηφίων ανά
Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, όρια Ηλικιών, ποσόστωση φύλων, ποσά Παράβολων κλπ
Επίσης, θα ορίζει τον ή τους βασικούς χρήστες διαχειριστές κάθε Πρωτοδικείου.

Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τρόπου πληρωμής:

Χρονοδιάγραμμα
Φάσεις

Περιγραφή

Διάρκεια
(Μήνες)

Φάση 1

Μελέτη
Εφαρμογής

Φάση 2

Υλοποίηση
Εφαρμογής

5

Φάση 3

Έλεγχοι
αποδοχής
εφαρμογής

1,5

Σύνολα

1,5

8

Παραδοτέα
Μελέτη
Εγκατάσταση
Εφαρμογής στο UAT
περιβάλλον
Σύστημα έτοιμο για
παραγωγική
λειτουργία
Εκπαίδευση χρηστών
Εγχειρίδια χρηστών

Πληρωμή

Ποσό
καθαρό

Ποσό με
ΦΠΑ

20%

45.000

55.800

50%

112.500

139.500

30%

67.500

83.700

225.000

279.000
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