ΑΔΑ: ΒΕΑ11-ΒΒΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ηράκλειο 04/04/2013
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΗΚ/∆Ο/1397
«Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΑΧ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ : ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ.Κ : 71601
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Αρχοντάκη-Πετρίδου
kahkdo@hcaa.gr
ΤΗΛ: 2810397115
FAX; 2810397180
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
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Σήµερα την 04 Απριλίου , ηµέρα Πέµπτη του έτους 2013 στα γραφεία του
Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (ΚΑΗΚ) αφενός µεν ο
Αερολιµενάρχης κ. Γεώργιος Πλιάκας, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή
το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου ο κ.Κώστας Ευαγγελόπουλος , ιδιοκτήτης του
καταστήµατος «turn on creative studio» µε έδρα τα Μελίσσια Αττικής, επί της
οδού Αγίας Μαρίνης13-15, µε ΑΦΜ:043923494 ∆ΟΥ Aµαρουσίου , τηλ:
2107230537, έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων Κρατικός Αερολιµένας Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (ΚΑΗΚ) ο οποίος στη σύµβαση αυτή θα αποκαλείται πελάτης
αφού έλαβε υπόψη την δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλ. τριακοσίων
ογδόντα (18380)€, µε την ΥΠΑ/∆11/Α/1456/12/02/2013 (Α∆Α: ΒΕΥ81- 2Ω2)
απόφαση, και την ισόποση διάθεση πίστωσης του ανωτέρω ποσού µε το σήµα,
ΥΠΑ/∆11/Α/558/1921/26/02/2013, την έρευνα στην αγορά, που διεξήγαγε η
επιτροπή
αγορών
που
συγκροτήθηκε
µε
την
απόφαση
ΚΑΗΚ/∆Ο/6037/20/12/2012 (Α∆Α: Β4ΜΕ1-ΧΞΣ) και µε κριτήριο την χαµηλότερη
τιµή αναθέτει απευθείαςστον δεύτερο των συµβαλλοµένων κ. Ευαγγελόπουλο
Κωνσταντίνο, την προµήθεια τριακοσίων πενήντα τεµαχίων ορθοστατών οριοθέτησης µε ιµάντα µε τις κατωτέρω προδιαγραφές .Το κόστος εκάστου ορθοστάτη
ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα δύο € και πενήντα λεπτών, (52,50 €) µε τα
κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.:
• Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι ασηµί επινικελωµένο ή ισοδύναµα από ανοδιωµένο αλουµίνιο
• Ελάχιστες διαστάσεις σωλήνα: Ύψος 88 εκ. - ∆ιάµετρος Φ63 χιλ. Βάρος: 9 Κgr
• Ελάχιστες διαστάσεις βάσης: ∆ιάµετρος Φ35
• Ελάχιστες διαστάσεις ιµάντα: Μήκος 2 m - 4,8 εκ. πλάτος
• Χρώµα ιµάντα: Μπλέ σκούρο µε αναγεγραµµένο το λογότυπο της Υπηρεσίας µε λευκά γράµµατα ΥΠΑ / HCAA.
• Τρείς θέσεις για δέσιµο ιµάντα.
• Εκτύπωση ιµάντα µε τέσσερα λογότυπα σε κάθε πλευρά.
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∆έκα (10) κολωνάκια θα φέρουν θήκη από plexi glass για τοποθέτηση
αφίσας.
Η παράδοση – παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί
εντός τεσσάρων µηνών, από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, µε την
σύνταξη πρωτόκολλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µε ευθύνη της
αρµόδιας επιτροπής.
Το σύνολο της δαπάνης, των τριακοσίων πενήντα (350) ορθοστατών ,ανέρχεται
στο ποσόν των δέκα οκτώ χιλ. τριακοσίων εβδοµήντα πέντε (18375) € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, των προβλεποµένων εκ του νόµου κρατήσεων και
τα µεταφορικά έξοδα.
Η εξόφληση των δαπανών προµήθειας των ορθοστατών θα καταβληθεί στον
ανάδοχο
µε ένταλµα πληρωµής, αφαιρουµένων των νοµίµων κρατήσεων και του
αναλογούντα
φόρου, στο όνοµα δικαιούχου, µέσω ∆ηµοσίου Ταµείου, µε την
προϋπόθεση της παράδοσης του συνόλου των ορθοστατών µε τα χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση.
Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή υπογράφεται ως
κατωτέρω:
•

Για την ΥΠΑ /ΚΑΗΚ
Ο Αερολιµενάρχης

Γεώργιος Πλιάκας

Για τον ανάδοχο

Κώστας Ευαγγελόπουλος

