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ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Στεγανοποίηση δεξαµενών άρδευσης στις θέσεις Μποστάνια και
Προφήτης Ηλίας
Η δαπάνη αφορά την προµήθεια στεγανοποιητικής µεµβράνης σε δύο δεξαµενές
στις θέσεις «Μποστάνια» και «Προφήτης Ηλίας». Θα καλυφθεί επιφάνεια 172τ.µ. και
188τ.µ. αντίστοιχα. Οι ζηµιές προκλήθηκαν µετά τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα τις
χειµερινής περιόδου, όπου προκάλεσαν καταπτώσεις χωµάτινων όγκων και
καθιζήσεις των εδαφών. Προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν οι δεξαµενές
στην τρέχουσα αρδευτική περίοδο, θα απαιτηθεί άµεση επέµβαση για την
εξασφάλιση της ροής του ύδατος χωρίς απώλειες.
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Τα υλικά θα είναι ανθεκτικά στον παγετό και στις υψηλές θερµοκρασίες του
καλοκαιριού, στην ηλιακή ακτινοβολία, στις χηµικές µεταβολές, µε αντοχή σε κρούση,
εφελκυσµό, σχίσιµο, διάτρηση και να πληρεί τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.
Η κάτω επιφάνεια της στεγανοποιητικής µεµβράνης θα προστατεύεται µε
γαιωύφασµα.
Προϋπολογισµός

προµήθειας

ανέρχεται

στο

ποσό

των

8.600,00€

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30-6662.05 του προϋπολογισµού του τρέχοντος
οικονοµικού έτους, στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένο ποσό ύψους 100.000,00€,
προερχόµενο από επιχορήγηση (υπ’ αρίθµ. 6860/09.03.2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ),
σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 118/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί 3ης Αναµόρφωσης και
τον 755/46394/29.03.2018 έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
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8.600,00€

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:
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α. 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
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και σήµερα στις
13.06.2018 και ώρα 14:00 µ.µ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση
νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα
της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή
περισσότερους οικονοµικούς φορείς.
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να
απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.
Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονοµικός
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα
πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Ο Προϊστάµενος
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