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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την  Υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης: α)σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος 

αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων & β)σε 
περιβάλλον διαχείρισης/στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο & γ)σε εφαρμογή 

προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών»αριθμ.44/2022 μελέτης» 
 

Ο Δήμος Ληξουρίου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 

πρόσβασης: α)σε εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες 

μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων & β)σε περιβάλλον διαχείρισης/στατιστικών για την 

παρακολούθηση από τον Δήμο & γ)σε εφαρμογή προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» (συνημμένη 

η 44/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου) με συνολικό προϋπολογισμό 

1772,45€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 

 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας, εντός  πέντε(5) ημερών  από την ημερομηνία 

της ανάρτησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου και της ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με 

το άρθρο 53 του ν. 4782/21,  ήτοι μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. προς 

το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ληξουρίου . 

 Η προσφορά σας μπορεί είτε να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

email:dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση : Δήμος Ληξουρίου, Δημοτικό 

Κατάστημα Ληξουρίου, Τμήμα Προμηθειών, Αφών Ιακωβάτων 4,  Ληξούρι, Τ.Λ. 28200 είτε να κατατεθεί 

αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Οικ/ών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου και στη Διεύθυνση Αφών 

Ιακωβάτων 4,  Ληξούρι, Τ.Λ. 28200 

  Επιπλέον των αναφερομένων στην αριθ. 44/2022 Μελέτη , με την προσφορά σας να προσκομίσετε: 

1.α)Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 

μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 

το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, (άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 

εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 
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απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

2) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του 

ν. 4782/21) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

     3) Ασφαλιστική ενημερότητα  όλων των φορέων κύριας ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4782/21)σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

     5)  Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου που να έχει εκδοθεί 30 το πολύ εργάσιμες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την οποία θα αποδεικνύεται το δικαίωμα του οικονομικού 

φορέα να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες - υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται στην παρούσα 

σύμβαση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4782/21) ή 

Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από ΑΑΔΕ 

6) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης, των προσώπων διοίκησης, 

διεύθυνσης, εποπτείας αλλά και της εκπροσώπησης των εταιρειών κάθε νομικής μορφής προσκομίζονται 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., βεβαιώσεις 

ΓΕΜΗ, κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικ. φορέα. 

    7)Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Περιγραφής και 

συμφωνεί με αυτούς 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπ/ού,Λογιστηρίου & Προμηθειών   
 

        ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 
 

Κοινοποίηση:  
Δήμαρχο Ληξουρίου 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIONYSIOS PAGONIS
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