
                                    ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Λευκάδα 13-05-2016

    Αριθ. Πρωτ: 2858

ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’ αριθ. 2858

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ « ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ » 

Συμβατικού Τιμήματος 4.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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      Στην Λευκάδα σήμερα την 13-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
μ.μ.  στα  γραφεία  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Λευκάδας  μεταξύ  του 

Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου κου Αρετή Μιχαήλ που εκπροσωπεί 

νόμιμα  το  Νοσοκομείο  και  του  του  Βλάχου  Κωνσταντίνου  Γεωπόνου, 

Μπουμπουλίνας 4, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, ΑΦΜ: 044846875 – ΔΟΥ Λευκάδας, 

τηλ.26450 22800 

Λαμβάνοντας υπόψη :
 

1) Την υπ. αριθ. 2405/15-04-2016 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την 

« Απολύμανση - Απεντόμωση & Μυοκτονία του Γ.Ν.Λ.». 

2)  Την  υπ.  αριθ. 5η  έκτακτη  /12-05-2016   θέμα  2ο  απόφαση  της 

Αναθέτουσας  Αρχής,  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  του 

διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον προμηθευτή.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
       Απολύμανση  –  απεντόμωση  &  μυοκτονία  στους  χώρους  του 

Νοσοκομείου με τρεις  (3) τακτικές  επισκέψεις το μήνα ανά κτίριο και  όσες 

έκτακτες χρειαστούν.
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
    Το κόστος της σύμβασης καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

επτακοσίων ευρώ (4.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

    Η πληρωμή θα γίνεται  σε δεδουλευμένα τρίμηνα μετά την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

    Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 5% επί του καθαρού ποσού χωρίς 

το  Φ.Π.Α.  (  191,00€  )  ισχύς  τουλάχιστον  δύο  μήνες  μετά  το  πέρας  της 

σύμβασης.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   Η σύμβαση έχει ισχύ ένα (1) χρόνο από 13/05/2016 έως και 12/05/2017 με 

δικαίωμα  μονομερούς  δίμηνης  παράτασης  εκ  μέρους  του  Νοσοκομείου  ή 

παράταση ίση με την ισχύ της σύμβασης κατά μηνιαία αναλογία μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την σύμφωνη γνώμη 

του  αναδόχου  και  με  τους  ίδιους  όρους  και  τιμές  της  κατακύρωσης.  Η 

παράταση σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τον ολικό χρόνο ισχύς της 

σύμβασης.  

   Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σύναψης νέας σύμβασης εάν επιθυμεί, 

η  οποία  θα  επιβαρύνεται  σύμφωνα  με  την  επίσημη  ετήσια  τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
   Η παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και τις 

Διεθνείς Συνθήκες που ισχύουν στην Ελληνική Επικράτεια.

   Κάθε διαφορά μεταξύ  των συμβαλλομένων με σχέση ή με αφορμή την 

παρούσα σύμβαση θα επιλύεται  από τα Δικαστήρια της έδρας του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκάδας και εφαρμοστέο δίκιο θα είναι το ελληνικό.
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   Και  τα  δύο  μέρη  της  παρούσας  σύμβασης  δηλώνουν  ότι  αποδέχονται 

πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  οι  οποίοι  αναφέρονται  στην 

παρούσα.

   Ο συντηρητής θα ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της παρούσης 

για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων των κείμενων διατάξεων 

της σύμβασης αυτής.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
   Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία διαβάστηκαν 

και  υπογράφτηκαν  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  κάθε  συμβαλλόμενος 

έλαβε από ένα πρωτότυπο.

                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ α.α. 

   

                                                                                                                         ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
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