
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

• Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών 

• Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού 

τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους 

εργαζόμενους του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης» 

 

 

 

 

CPV :  85148000-8 "Υπηρεσίες ιατρικών 

αναλύσεων" 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
«Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.750,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν. 3850/2010 «Ο 
εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές 
της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων». 

  Οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή 

εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 στο πάσης φύσης προσωπικό τους, σύμφωνα με 

την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). (άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4745/2020).  

Δεδομένου ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος μετάδοσής του, κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα 

προφύλαξης των εργαζομένων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού. 

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ήδη η χώρα μας διανύει το τρίτο κύμα (Covid-19) παρατηρώντας τη 
ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά, ο Δήμος υποχρεούται να 
θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την προστασία των εργαζομένων. Ως 
εκ τούτου η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεστ ανίχνευσης Covid-19 για  τους εργαζόμενους 
του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης, 
καθώς ήδη υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα εργαζόμενου στον Δήμο. 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του Ιατρού Εργασίας κ. Νοικοκυράκη Αντώνιου, για 
τη διενέργεια των ανάλογων τεστ, καθίσταται αυταπόδεικτη η ανάγκη της κατεπείγουσας διενέργειας των 
μοριακών τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού. 

Τέλος η ανάγκη διενέργειας των τεστ από το Δήμο προκύπτει από το γεγονός ότι ο ΕΟΔΥ αδυνατεί να 
παρέμβει, για να μας δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των μοριακών τεστ ανίχνευσης κορονωϊού, σε 
αντίστοιχη δημόσια δομή. 

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 2.750,00 € αφορά τη διενέργεια 
διαγνωστικών ελέγχων στο προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, μοριακής ανίχνευσης και 
τυποποίησης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 . Ο Δήμος μετά από ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα επιθυμεί να συνάψει 
σύμβαση με διαγνωστικό κέντρο για να έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί τεστ στους εργαζόμενους. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6117.02 “Αμοιβή για υπηρεσίες διενέργειας μοριακού τεστ 
ανίχνευσης COVID-19 για εργαζόμενους του Δήμου” (μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα)  του  
προϋπολογισμού  έτους 2021 και η χρηματοδότηση θα γίνει από το ειδικό κονδύλι του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του covid-19. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) και ειδικότερα, την περ. γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

2. της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114 Α'), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

3. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

4. του  Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. του Ν.4745/20 άρθρο 74 παρ.5, Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

http://tracking.dimosnet.gr/tracking/click?d=i3JckbSdCTGNgSkF8KkecPkSCkTy2imzDBxdLNT18rIVmp-qjfnr7Pu_n59SKZA_sctS1Udgdgiv8-F_Q1KjvIywrLd_0HljB-jKA1JjtoQOeZcc6Tnl57lTEeIi1lUNqA255I5TwPCgyP4sg4FcMJkAisZ_mRIUHxvgBJPWgcioOjSMoaXVLzhb7dZNSZ18CwKqtAElxDWmDVjIWKslR9Nk4U1yI7swFK9VAD6i_2_jJwqTJy9VP414CCBT-dh_GjoCuEutBQPScZPfX90tIHjUMR-S4sGr8-eWGDkpDv0h8ZFPOoGZp0i3WDc5nLnMgcZZJrom_IN1PrgNpL2168guCnK6Q6TPKOxohuT5kuXOL7fRt5PCzLbZdPiwSqFGd8Y5hJcST3oYM7pfAnWKxqsuGjyEXhCX4SwQbpjAYQDb0
http://tracking.dimosnet.gr/tracking/click?d=zd1-He6POsyGac4LrUU88651jDEIdZTZ8N057yNeQo30QHzCTZOgEFzbhI7YiOCCUOjNTo4zsWYL98ADvNaaLOFzDngURB5IXmGKMIDMqiI7KcCM3POcdCh9LH-hnIo1Tnw69rQQPEf_OZ_NdmREVW7SelB6FTziO4No4hTcn7LSdP0gLtoyIzHhboasKMRSOj3rY6W-p2BuWAWUqoNBB8_5WnJ4jkTYo5oQ-itYe0zCBx98ZV7CL243X5d_RdzzPKgpob1974v6fRmuS35zXPF9Pq_DrBBM8_OkfgIfojKvR5fojwspiA_ebgz7K1X2K7LcC8EtRnSwgjYaOIEmk7IqPlOcq2PEctIs3RBgq_LxvoWDqrEC9pwtQ0fXp8Q7tb02XTXfnZJB1zgu2mWAmjI1
http://tracking.dimosnet.gr/tracking/click?d=i3JckbSdCTGNgSkF8KkecPkSCkTy2imzDBxdLNT18rIVmp-qjfnr7Pu_n59SKZA_sctS1Udgdgiv8-F_Q1KjvIywrLd_0HljB-jKA1JjtoQOeZcc6Tnl57lTEeIi1lUNqA255I5TwPCgyP4sg4FcMJkAisZ_mRIUHxvgBJPWgcioOjSMoaXVLzhb7dZNSZ18CwKqtAElxDWmDVjIWKslR9Nk4U1yI7swFK9VAD6i_2_jJwqTJy9VP414CCBT-dh_GjoCuEutBQPScZPfX90tIHjUMR-S4sGr8-eWGDkpDv0h8ZFPOoGZp0i3WDc5nLnMgcZZJrom_IN1PrgNpL2168guCnK6Q6TPKOxohuT5kuXOL7fRt5PCzLbZdPiwSqFGd8Y5hJcST3oYM7pfAnWKxqsuGjyEXhCX4SwQbpjAYQDb0
http://tracking.dimosnet.gr/tracking/click?d=i3JckbSdCTGNgSkF8KkecPkSCkTy2imzDBxdLNT18rIVmp-qjfnr7Pu_n59SKZA_sctS1Udgdgiv8-F_Q1KjvIywrLd_0HljB-jKA1JjtoQOeZcc6Tnl57lTEeIi1lUNqA255I5TwPCgyP4sg4FcMJkAisZ_mRIUHxvgBJPWgcioOjSMoaXVLzhb7dZNSZ18CwKqtAElxDWmDVjIWKslR9Nk4U1yI7swFK9VAD6i_2_jJwqTJy9VP414CCBT-dh_GjoCuEutBQPScZPfX90tIHjUMR-S4sGr8-eWGDkpDv0h8ZFPOoGZp0i3WDc5nLnMgcZZJrom_IN1PrgNpL2168guCnK6Q6TPKOxohuT5kuXOL7fRt5PCzLbZdPiwSqFGd8Y5hJcST3oYM7pfAnWKxqsuGjyEXhCX4SwQbpjAYQDb0


6. του άρθρου 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν. 3850/2010 «Ο εργοδότης υποχρεούται 

να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας 

και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων» . 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υγειονομικό υλικό 

1 

 
Διενέργεια λήψης δειγμάτων για τη 
μοριακή ανίχνευση του κορωνοϊού SARS-
CoV-2 

 
Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης 
PCR για την ανίχνευση του SARS-Cov-2  

• Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα 
ταχεία απομόνωση νουκλεικού οξέος και 
ενίσχυση του φορτίου.  

• Να παρέχει γρήγορα και αξιόπιστα 
αποτελέσματα για διάγνωση κορωνοϊού.  

• Να  έχει υψηλή ευαισθησία: 200 copies/ml  

• Να έχει 4 Κανάλια 
(470nm,52nm5,580nm,635nm) και 4 
χρωστικές (FAM, VIC,ROX, CY5) 

•  Ο αναλυτής να έχει CE MARK.  
 
Χαρακτηριστικά κιτ για τον SARS-Cov-2  

• Γονίδια στόχοι: ORF1ab και N gene  

•  Ενδογενές γονίδιο control για αποφυγή 
ψευδών αρνητικών δειγμάτων  

• Να διαθέτει θετικό και αρνητικό μάρτυρα 

• Τύπος δείγματος: ρινοφαρυγγικό , 
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα  

• Tα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα 
κατ’ελάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(CE-IVD) 

• Η διαδικασία λήψης και μεταφοράς των 
δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 



3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική 
δαπάνη 

 

  1 

 
Διενέργεια λήψης δειγμάτων για 
τη μοριακή ανίχνευση του 
κορωνοϊού SARS-CoV-2 

 

Υπάλληλοι 

 

50 

 

55,00 

 

2.750,00 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

2.750,00 € 

Ολογράφως: δύο  χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ €  

 

 

 

• Οι ποσότητες που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον Δήμο, δεδομένου 

ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες που τυχόν προκύπτουν. 

• Η διενέργεια της λήψης των δειγμάτων θα γίνεται τμηματικά  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και 

κατόπιν σχετικής εντολής από τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ της οργανικής μονάδας στην οποία διαπιστώθηκε το κρούσμα 

(κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό Εργασίας) και  σε  συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

•  Η εξέταση θα πραγματοποιείται είτε στο Διαγνωστικό Κέντρο αλλά ωστόσο πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

προγραμματισμού ομαδικών λήψεων κατόπιν συνεννόησης και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία  χωρίς επιπλέον χρέωση. Ακόμα, λήψεις κατ’ οίκον θα πρέπει να  πραγματοποιούνται εφόσον 

υπάρχει άμεση ανάγκη. 

• Ο ανάδοχος πριν τη λήψη των δειγμάτων οφείλει επιπλέον της καταγραφής των στοιχείων των υπαλλήλων 

να λαμβάνει και την ενυπόγραφη συναίνεση τους ως προς τη διαδικασία. 

• Ο ανάδοχος θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα στον εργαζόμενο  του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης εντός 

24 ωρών και στο e-mail του Ιατρού Εργασίας. 

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και έως τις 30-06-2021. 

• Δυνατότητα παράτασης θα υπάρξει στην περίπτωση που υπάρξουν νεότερες οδηγίες από το Υπουργείο 

σχετικές με το θέμα και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στο ποσό της σύμβασης. 

 

Αμπελόκηποι 09/03/2021 

 

 

 



 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
 

Μπούρας Σωτήριος 
ΠΕ Διοικητικού / Α΄   

 
 
 
 

Για το γραφείο Προμηθειών 
 

Καρατόσιου Πασχαλίνα 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Ο Προϊστάμενος της 
 Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 

Ματζιάρης Βάιος 
ΠΕ Διοικητικού / Α΄  

 


