
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔHΨΟΥ  Ημερομηνία  14/04/2022 

  
 Αριθμ. Πρωτ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια Φωτοτυπικού 

χαρτιού Α4,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α  «10-6613» με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ 

 αριθμ. 3117/13-04-2022 τεχνικής περιγραφής με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  

Παρακαλούμε , αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 3117/2022 μελέτης 

της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να μας αποστείλετε σχετική 

οικονομική προσφορά έως και την Τετάρτη , 20 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ  στο 

κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου,1ος όροφος ή εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail 

oikonomiki.distiaias@gmail.. 

Η  προσφορά σας να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ, 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), όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 43, παρ.7 του Ν.4605/2019,  
 

1. Βεβαίωση από το taxisnet (εκδόσεως έντος 30 ημερών απ την ημερομηνία της 

πρόσκλησης) για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών. 

2. Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση)  

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) από τους φορείς που είναι 

υποχρεωμένος ο οικονομικός φορέας να καταβάλλει εισφορές. 

4. Ποινικό µητρώο (έκδοσης τελευταίου τριµήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με 

την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα 

αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016. 

5. Τα λοιπά δικαιολογητικά  που αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή. 

 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Συνημμένα: η υπ αριθμ. 3117/2022 τεχνική περιγραφή 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 3151/2022
ΗΜ/ΝΙΑ 14/04/2022



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΘ.ΚΟΡΦΙΑΤΗ 6-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΤΗΛ.:2226055938 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν.-ΕΡΜΟΥ 19Α-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-2226060556 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(CIK SYSTEMS)-ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 49-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΤΗΛ:2226022372 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΒΥΡΩΝΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-2226052701 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΤΗΛ:2226052489 

ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-Ερμού 10-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΤΗΛ:2226060242 

ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-28ης Οκτωβρίου-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΤΗΛ:2226053094 
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