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           ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗΛΩΝ  ΟΡΟΦΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ  – 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ

Στην Πάτρα σήμερα στις 21 του μηνός Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες έντεκα [2011] 
έτους , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο επί της οδού Τσερτίδου  1 Νοσοκομείο , οι 
υπογεγραμμένοι , αφενός μεν ο κος ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ως Διοικητής του “Γενικού 
Νοσοκομείου  Πατρών  Ο  Άγιος  Ανδρέας”,  νομίμως  διορισθέντος  δυνάμει  της  υπ’  αριθμ. 
138/20.4.2010 τ.  Υ.  Ο.  Δ.  Δ.  απόφαση του Υπουργού Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ’ άρθρο 7 παρ. 8 περ. 17 του Ν. 3329/05 
και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και αφετέρου ο κ. Σαμαράς Γεώργιος κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός 
Νυμφών 32 Πανόραμα τηλ.: 2310- 463 388 εντεταλμένος σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος 
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:
Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310-463388 FAX: 2310-464570
  συνομολόγησαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής:

Ο  πρώτος  από  τους  συμβαλλόμενους  κ  ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  υπό  την 
παραπάνω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 8η/08.02.2011 απόφασης Δ. Σ.  του 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ Ανδρέας  αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, 
ήτοι  στην  ανώνυμη εταιρεία  «Γ.  ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ»   καλούμενη  στο  εξής  χάριν  συντομίας 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» να αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση στηλών οροφής Χειρούργου – 
Αναισθησιολόγου στην νέα πτέρυγα,  ο οποίος και αποδέχεται την ανάθεση με τους παρακάτω 
όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΟΣ- ΤΙΜΗ
Ο Ανάδοχος θα  αναλάβει τις εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση στηλών οροφής 
Χειρούργου – Αναισθησιολόγου στην νέα πτέρυγα, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή του 
Νοσοκομείου  με  Αρ.  Πρωτ.  1450/13.01.2011  και  την  Τεχνικοοικονομική  προσφορά  της 
Αναδόχου με Αρ. Πρωτ. 2655/24.01.2011 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 21.648,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.
Κ. Α. Ε. 879

ΑΡΘΡΟ 2
Παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης. Εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 
δύο (2) έτη
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Η ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από το 
νόμο και από τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
και ασφάλιση του προσωπικού που θα εργαστεί.
Επίσης  ο Ανάδοχος θα είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για  κάθε  ζημιά ή  βλάβη που τυχόν 
προξενηθεί στο χώρο ή εργατικό ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί ή εις τρίτον

ΆΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Ο Ανάδοχος  για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ’ 
αριθμ.  2110540524/17.2.2011εγγυητική  επιστολή  της  Emporiki BANK αξίας  1.760,00  €  η 
οποία θα επιστραφεί σε αυτόν  μετά  την εκπλήρωση όλων των  συμβατικών υποχρεώσεων 
του.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο [2] όμοια πρωτότυπα 
η  οποία  αφού  αναγνώσθηκε  και   βεβαιώθηκε  υπογράφεται  νομίμως  από  τους 
συμβαλλόμενους.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν οι με Αριθμ. Πρωτ.: 1450/13.01.2011 
Τεχνική περιγραφή του Νοσοκομείου και η Τεχνικοοικονομική προσφορά του Αναδόχου με Αρ. 
Πρωτ. 2655/24.01.2011
. Από τα ως άνω δύο [2] πρωτότυπα της σύμβασης το μεν  1 κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα 
του ιδρύματος, το δε έτερο έλαβε ο προμηθευτής , αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι ενεργεί για 
λογαριασμό του

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
                     ΤΟΥ 
 Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
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