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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  22-03-2018 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Γενικού 
Καταστήματος  Κράτησης  Θεσσαλονίκης οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

• ο  Διευθυντής  του  Καταστήματος  κ.Aναστάσιος  Παπαδόπουλος  ως 
εκπρόσωπος του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης  αφού 
έλαβε  υπόψη  την  5161/19-01-2018  απόφαση  έγκρισης  πίστωσης  του 
Υ.Δ.Δ.Α.Δ. για την απεντόμωση-μυοκτονία  του Γ.Κ.Κ.Θ. και 

• ο  κ.Γκερκίνης  Γ.  Μαυρουδής, ως  εκπρόσωπος  της  Εταιρίας 
«ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΓΚΕΡΚΙΝΗΣ  Γ. 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ»,  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και στην οδό Σπετσών 8, 
Ντεπώ,  ΑΦΜ:105713169,  ΔΟY:  Z΄ Θεσσαλονίκης,  Τηλ: 2310801717, 
συμφώνησαν και  συναποδέχτηκαν  τα εξής:

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα παράσχει στον πρώτο τα κάτωθι:

Α. Είδος έργου:
 Απεντόμωση-Μυοκτονία του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης.

Β. Χώρος και Χρόνος παροχής Έργου :
Πλήρης  κάλυψη  για  απεντόμωση-μυοκτονία  όλων  των  εγκαταστάσεων  του  Γενικού 
Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης για  12 μήνες (από  22-03-2018 ως 31-03-2019) 
και ειδικότερα στους  εξής χώρους:

• Μαγειρεία,   μάρκετ  τροφίμων  (εσωτερικό  και  εξωτερικό),  κυλικεία  (5-πέντε) 
αποθήκες (τροφίμων και υλικών). 

• Κελιά και θάλαμοι κρατουμένων (66-εξήντα έξι), διάδρομοι, ιατρεία και γραφεία .

Γ. Πρόγραμμα και περιεχόμενο εργασίας για την εκτέλεση έργου:

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει  16 προγραμματισμένες επεμβάσεις κατά το έτος 
2018, αρχής γενομένης την 23-03-2018 με ημερομηνία διεκπεραίωσης των την 31-10-2018 
καθώς και επανάληψη αυτών σε περίπτωση παρουσίασης έκτακτης ανάγκης έως την 31-
03-2019, προκειμένου για την πλήρη κάλυψη των χώρων του Γ.Κ.Κ.Θ. ως εξής:

Μυοκτονία:
(Τρωκτικά 

ποντίκια 
αρουραίοι 
κτλ.)

Τοποθέτηση  περιμετρικά  των  εξωτερικών  χώρων  και  σε 
σημεία μη προσβάσιμα σε κρατουμένους  (νεκρό προαύλιο, 
χώρος βιολογικού καθαρισμού)  (30)  τριάντα δολωματικών 
σταθμών ασφαλείας κατά την πρώτη επίσκεψη. 
Επανέλεγχος  και  αντικατάσταση  δολωμάτων  κατά  τις 
επόμενες  επισκέψεις  ή/και  σε  κάθε  έκτακτη  περίπτωση, 
αντικατάσταση  του  φαρμάκου  προκειμένου  για  την 
αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών. 

Παρασιτοκτονία-
Απεντόμωση: 
(Έρποντα έντομα, 
παράσιτα)

Ψεκασμός  με  ειδικά  μηχανήματα ψεκασμού,  με  τη  χρήση 
ασφαλών  για  τον  άνθρωπο  φαρμάκων,  σε  όλους  τους 
χώρους του καταστήματος καθώς και τοποθέτηση ενέσιμου 
τζελ  σύμφωνα με τις ανάγκες του Γ.Κ.Κ.Θ. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

23/03/2018 15/05/2018 16/07/2018 14/09/2018
30/03/2018 31/05/2018 31/07/2018 28/09/2018
16/04/2018 15/06/2018 10/08/2018 15/10/2018
30/04/2018 29/06/2018 31/08/2018 31/10/2018

Οι εργασίες θα γίνουν με τη συνεχή επίβλεψη γεωπόνου ειδικά εκπαιδευμένου στη 
καταπολέμηση παρασίτων και συνίσταται εκτός του παραπάνω προγράμματος στον έλεγχο 
και εντοπισμό των προβλημάτων, στην επέμβαση και την εντατική παρακολούθηση ενώ ο 
δεύτερος των συμβαλλόμενων  υποχρεούται να επέμβει σε κάθε έκτακτη περίπτωση κατά 
τη  διάρκεια  του  προγράμματος.  Ο  δεύτερος  των  συμβαλλόμενων  εγγυάται  την  πλήρη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η καλή εκτέλεση των  εργασιών, που θα βεβαιώνεται 
από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Δ.  Πληρωμή
Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται στα  1.500,00  ευρώ € χωρίς Φ.Π.Α 

(24%). 
 Η πληρωμή θα είναι  επί  πιστώσει  και  θα  πραγματοποιηθεί  από το  Υπουργείο 

Δικαιοσύνης  Διαφάνειας  &  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες 
διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο.

Ειδικότερα η απόδοση της δαπάνης θα αποδοθεί τμηματικά  με την έκδοση  δύο 
τιμολογίων και δη την 30/06/2018 και 31/10/2018. Ακολούθως, η καταβολή του τιμήματος 
θα διενεργηθεί επιπρόσθετα σε δύο (2) δόσεις. 

Kατά   την   πληρωμή  του  προμηθευτή  γίνεται  παρακράτηση  φόρου εισοδήματος 
8%  επί   της καθαρής  αξίας  του  τιμολογίου σύμφωνα με τον  Νόμο 2198/94 καθώς και οι 
νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει όλες τις 
παραπάνω υποχρεώσεις, καθώς και την καταβολή κρατήσεων και φόρου  επί της καθαρής 
αξίας του τιμολογίου.

Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  οφείλει  να  προσκομίζει  ο  δεύτερος 
συμβαλλόμενος  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας  είναι  τιμολόγιο,  φορολογική  και 
ασφαλιστική ενημερότητα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους.. 

Ε. Ειδικοί όροι σύμβασης: 
I. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για τον τρόπο 
εργασίας. 
II.  Τα  χρησιμοποιούμενα  φάρμακα  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του 
Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης. 
III.  Σε  όλη  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  θα  τηρείται  φάκελος  απεντόμωσης και 
μυοκτονίας, στον  οποίο  θα  περιλαμβάνονται  τα  σχεδιαγράμματα  τοποθέτησης 
δολωματικών  σταθμών και  φύλλο  ελέγχου  και  αντικατάστασης  δολωμάτων  καθώς  και 
κατάσταση  τήρησης  του  προγράμματος.  Θα  προσκομιστούν  άδειες  κυκλοφορίας  των 
σκευασμάτων και άδεια λειτουργίας της εταιρίας. 
IV.  Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  δε  δικαιούται  να  χρησιμοποιεί  τρίτους  κατά  την 
διάρκεια της σύμβασης για τον ίδιο σκοπό. 
V. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική προσφορά.

    ΓΙΑ  ΤΟ  Γ.Κ.Κ.Θ.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                   ΓΚΕΡΚΙΝΗΣ   Γ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
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