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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016

Στο Λιμάνι Χερσονήσου, την 18η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, (οδός Ελευθερίας, 50
Λιμ. Χερσονήσου) στο γραφείο της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», συνήλθαν στην δεύτερη συνεδρίαση έτους 2016,
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 29/15-01-2016 του
Προέδρου Δ.Σ. κου Φραγκιαδάκη Βαρδή, (σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 21 & 23 άρθρα του καταστατικού
της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006) για
συζήτηση και λήψη απόφασης, επί διαφόρων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Φραγκιαδάκης Βαρδής, διαπίστωσε
ότι, από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν:
Παρόντες:
Μπιτζαράκης Αντώνιος του Ιωάννη
Παπαδογιαννάκης Αντώνιος του Δαϋίδ
Τσαγκαράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού
Φραγκιαδάκης Βαρδής του Φανουρίου
Μανουράς Αριστείδης του Γεωργίου
Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος, ο κος.:
Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου
Απόντες:
Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
Αργυράκης Νικόλαος του Μιχαήλ
Χρηστάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
Παραβρέθηκαν επίσης:
Παπαδάκης Γεώργιος, Γεν. Διευθυντής
Κουτσουρούμπης Εμμανουήλ, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος
Φραγκιαδάκης Βαρδής, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει το εξής θέμα ημερήσιας
διάταξης
ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας
ελαστικών»
Αριθμός Απόφασης: 10/2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φραγκιαδάκης Βαρδής, εισηγούμενος το έκτο
θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 265 του Ν.3463/06
2. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ
3. Την ανάγκη προμήθειας ελαστικών για τα ΜΕ και οχήματα της εταιρείας
4. Την από 15/01/2016 Τεχνική Περιγραφή της Τ.Υ. του φορέα μας, ως κάτωθι:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων και αναγομωμένων ελαστικών

ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την
καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο οδόστρωμα,
πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. για το 2016.
Όλα τα είδη των ελαστικών θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας,
παραγωγής 2016 και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς
προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές
αλλαγές , εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασιολόγιο περιγράφεται στο
ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης .
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση &
τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήμανση που δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του
ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο
πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.
Επειδή ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. διαθέτει οχήματα και μηχανήματα (χωματουργικά,
απορριμματοφόρα κ.λ.π.) που δουλεύουν σε 24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προμηθευτής να
διαθέτει οργανωμένο κινητό συνεργείο και ετοιμοπαράδοτα τα ελαστικά που περιγράφονται στην
παρούσα προκειμένου να προβεί στην άμεση επισκευή και τοποθέτηση τους οποτεδήποτε και
οπουδήποτε του ζητηθεί εντός της γεωγραφικής ενότητας οπού δραστηριοποιείται.
Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθμισή του και ευθυγράμμιση του
οχήματος.
Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, ανάλογα με τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας
Α.Ε. δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού της παρούσας
μελέτης.
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόμενα στην σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθεια μπορεί γίνει , σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του
ΕΚΠΟΤΑ, μετά την παραλαβή των υλικών.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.23 %, η δε πίστωση θα βαρύνει κατά 3.000,00€ τον κωδικό 62.07.02 προμήθεια
ελαστικών μηχανημάτων έργων και κατά 9.300,00€ τον κωδικό 62.07.03 προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων του οικονομικού έτους 2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τύπος ελαστικού
155 / 12
13-22.5 ή 315 / 80X22.5
13-22.5 ή 315 / 80 X 22,5
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
10 Χ 17,5 ΦΟΡΤΩΤΗ
205 / 80Χ16
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Ποσότητα
(τεμ)
4
8

Ενδεικτική
τιμή
55
410

Δαπάνη
(€)
220
3280

20

190

3800

4
8
22

200
100
50

800
800
1100
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

10000
2300
12300

Οι ποσότητες που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό των ελαστικών ανά τύπο
ελαστικού μπορεί να μεταβάλλονται χωρίς να αλλάζει το τελικό ποσό.
Εισηγούμαι:
Την ανάθεση προμήθειας ελαστικών, προϋπολογισμού 12.300,00 συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την λήψη οικονομικών προσφορών (σε
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς) και την κατακύρωση στην συμφερόμενη προσφορά, με κριτήριο
κατακύρωσης την μεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισμού που παρουσιάζεται στον συνημμένο
πίνακα της τεχνικής περιγραφής .
Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να αναθέσει με απόφασή του την παραπάνω προμήθεια.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Το Δ.Σ.
ύστερα από διαλογική συζήτηση, κάνει αποδεκτή την εισήγηση, όπως ακριβώς προαναφέρθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Εγκρίνει την ανάθεση «Προμήθειας ελαστικών», σύμφωνα με την από 15/01/2016 Τεχνική
Περιγραφή, ενδ. προϋπολογισμού 12.300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% , κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την λήψη οικονομικών προσφορών, στα γραφεία της
εταιρείας μας, σε σφραγισμένο φάκελο πρoσφοράς, και την κατακύρωση στην συμφερόμενη
προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισμού
2. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν και θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και με απόφαση
Προέδρου Δ.Σ. θα γίνει η ανάθεση
3. Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του φορέα μας, στη
Διαύγεια και σε δύο τοπικές εφημερίδες
4. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 12.300,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων 62.07.02 (για ποσό 3.000,00€)
και 62.07.03 (για ποσό 9.300,00€) προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
•

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2016.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Φραγκιαδάκης Βαρδής

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μανουράς Αριστείδης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Φραγκιαδάκης Βαρδής

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Σέγκος Ιωάννης
Μπιτζαράκης Αντώνιος
Παπαδογιαννάκης Αντώνιος
Τσαγκαράκης Εμμανουήλ
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