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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δηµοσίευση της έγκρισης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΠΣ ∆Ε Ελυµνίων»

της

Ο ∆ήµος ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, έχοντας υπόψη:
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 23081/10-05-2017 [Α∆Α : 7ΥΝΓ4653Π8-ΡΩ8]
2. Της εντολής προς δηµοσίευση µε αρ. πρωτ. 498/4-04-2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 & 200 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)
4. Της εγγραφής στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018 στον ΚΑ : 00-6463.0001 «Έξοδα
δηµοσιεύσεων»
5. Την απόφαση περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης µε αρ. 102/2018 [Α∆Α : ΩΙΜΟΩΛ5-ΣΦΕ]
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε δύο οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε το
άρθρο 118 του ν.4412/2016,

για την ανάθεση της Υπηρεσίας δηµοσίευσης της έγκρισης της

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΠΣ ∆Ε Ελυµνίων της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας (σύµφωνα µε την

ΚΥΑ 23081/10.05.2017 [Α∆Α: 7ΥΝΓ4653Π8-ΡΩ8] του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό.
Για τον λόγο αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν
την προσφορά τους, για το ακόλουθο κείµενο προς δηµοσίευση :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ –
ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μαντούδι,
/08/2018
Αριθµ. Πρωτ.:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ του ΓΠΣ της ∆.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ

Ο ∆ήµος Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας (Ταχ. ∆/νση:34005 Λίµνη Ευβοίας), ως
αρχή σχεδιασµού για τη ΣΜΠΕ του ΓΠΣ ∆Ε Ελυµνίων ∆ήµου Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας,
σύµφωνα

µε

τα

αναφερόµενα

στην

ΚΥΑ

ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006

(ΦΕΚ

1225/Β/5.9.2006), ανακοινώνει την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του

ΓΠΣ

∆Ε

Ελυµνίων

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Ευβοίας

σύµφωνα

µε

την

ΚΥΑ

23081/10.05.2017 [Α∆Α: 7ΥΝΓ4653Π8-ΡΩ8] του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
για να ενηµερωθεί το κοινό.
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης : 100 € (µε ΦΠΑ)
Κριτήριο αξιολόγησης : Η πλέον συµφέρουςσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της τιµής
(χαµηλότερη τιµή)

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης που συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 281
του Ν4412/2016 και εφαρµόζονται τα άρθρα 216 έως 220 και 335 έως 338 του Ν4412/2016 και
του άρθρου 316 του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο
αυτοπροσώπως, ταχυδροµικά (µε συστηµένη επιστολή) ή µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών (courier), µέχρι
τις 3-09-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και έως την λήξη του ωραρίου στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, κτίριο
∆ηµαρχείου, Τ.Κ.: 340 05, Λίµνη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην
προαναφερθείσα υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2227350111,
Τεχνική Υπηρεσία (Υπάλληλος υπηρεσίας, κ. Α.Μπενετής).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

