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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού 

συστήματος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 
Ο Δήμος ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας 
Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος 
SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 , (συνημμένη η 1/2023 μελέτη του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου) με συνολικό 
προϋπολογισμό 28.420,80€, 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 27  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 π.μ. προς το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Ληξουρίου Επιπλέον των απαραίτητων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την 
συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία της εν λόγω προμήθειας, με την προσφορά σας 
να προσκομίσετε: 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, 
ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.) άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε  με το άρθρο  22 του ν. 4782/21. 
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)  Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου που να προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμα που ασκούν (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 29 του ν. 4782/21) ή Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από ΑΑΔΕ 

    5)Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής 
Περιγραφής και συμφωνεί με αυτούς 
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