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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβές 

Δικαστικών Επιμελητών».  
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. A-204 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 
 

O Δήμος Ζακύνθου λόγω της μειωμένης εισπραξιμότητας των δημοτικών φόρων και τελών 
έχει αναγκαστεί να προχωρά σε δεσμεύσεις λογαριασμών οφειλετών μέσω της αποστολής 
σχετικών καταστάσεων στις Τράπεζες αλλά και στην αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων σε 
οφειλέτες τα οποία και επιδίδονται μέσω Δικαστικών επιμελητών. Επίσης κατά καιρούς έχει 
προκύψει η ανάγκη επίδοσης δικογράφων (αγωγών, ανακοπών κ.α.) και πάσης φύσεως 
εξωδίκων και λοιπών εγγράφων. 

Να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις αφορούν τόσο το Νομό Ζακύνθου όσο άλλους Νομούς στους 
οποίους και πρέπει να γίνονται επιδόσεις κυρίως λόγω υποθέσεων στα Διοικητικά 
Πρωτοδικεία Πύργου και Πάτρας αλλά και για δεσμεύσεις και άρσεις λογαριασμών οφειλετών 
σε τράπεζες που δεν τηρούν υποκαταστήματα στο Νομό μας. 

Αναλυτικά, τα στοιχεία ανατιθέμενων υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 

Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

   Α.Α. Είδος Παροχής 
Εργασιών 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΑ 

1. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 0 έως και το 

12ο χλμ (ΖΩΝΗ Α|) 

30 35,00 1.050,00 

2. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 12
Ο
  έως και 

το 32
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ Β|) 

10 55,00 550,00 

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 



3. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 32
Ο
  έως και 

το 62
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ Γ|) 

10 73,00 730,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     2.330,00 

  ΦΠΑ (24%)     559,20 

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     2.889,20 

 

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Α. Είδος Παροχής 
Εργασιών 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΑ 

1. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 0 έως και το 

12ο χλμ (ΖΩΝΗ Α|) 

8 35,00 280,00 

2. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 12
Ο
  έως και το 

32
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ Β|) 

5 55,00 275,00 

3. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 32
Ο
  έως και το 

62
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ Γ|) 

3 73,00 219,00 



  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     774,00 

  ΦΠΑ (24%)     185,76 

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     959,76 

 

Ν.ΑΧΑΪΑΣ 

   Α.Α. Είδος Παροχής 
Εργασιών 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΑ 

1. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 0 έως και το 

12ο χλμ (ΖΩΝΗ Α|) 

4 35,00 140,00 

2. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 12
Ο
  έως και το 

32
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ Β|) 

3 55,00 165,00 

3. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 32
Ο
  έως και το 

62
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ Γ|) 

2 73,00 146,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     451,00 

  ΦΠΑ (24%)     108,24 

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     559,24 

 
 

 

 

 

 

 

    



Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

Α.Α. Είδος Παροχής 
Εργασιών 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΑ 

1. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 0 έως και το 

12ο χλμ (ΖΩΝΗ Α|) 

4 35,00 140,00 

2. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 12
Ο
  έως 

και το 32
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ 

Β|) 

3 55,00 165,00 

3. Επίδοση και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης σε 

απόσταση 32
Ο
  έως 

και το 62
ο
 χλμ (ΖΩΝΗ 

Γ|) 

2 73,00 146,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     451,00 

  ΦΠΑ (24%)     108,24 

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     559,24 

 

 

Παραπάνω πληροφορίες παρέχονται στην 4/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία 

μέχρι την Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ.  



Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. 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 του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν προκειμένου να 

ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Θα πρέπει να μας προσκομιστούν 

τουλάχιστον μία (1) μέρα νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών). 

γ. Φορολογική ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

ε. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα  

στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό 

εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ και ε) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 

80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

            

 

           ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 


