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       Νίκαια : 29/09/2020 
                     Αρ.Πρωτ. : 36013 
 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την «Προμήθεια και διενέργεια 
γρήγορου Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid-19” 
για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού ποσού επτά  χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα ευρώ (7.950,00€) με την απαιτούμενη πίστωση να  
συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 6%.Θα βαρύνει τον Κ.Α.:00.6493.0004 “Δαπάνες για την 
προστασία του πληθυσμού από επιδημίες (covid-19κλπ), προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 

 
 Λαμβάνοντας υπόψη: 
  

 Την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459 που αφορά τροποποίηση της υπ’ 
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 ΚΥΑ, σχετικά με «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορονοϊού COVID-19», (ΦΕΚ 2858 /13-7-2020 τΒ΄) 

 Τα ισχύοντα έκτακτα και προσωρινά μέτρα, καθώς και την παράταση ισχύος 
τους με την δημοσίευση του (ΦΕΚ 3148/30-7-2020  τΒ΄), σχετικά με την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοιού και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

 Τις οδηγίες χειρισμού εργαζομένου με συμπτώματα covid-19, που έχουν 
δοθεί προς τους εργαζόμενους του Δήμου, από τον Ιατρό Εργασίας 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως καταγράφονται από τον Ιατρό Εργασίας του 
Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη σύμφωνα με το έγγραφό του με αρ. 36006/29-
09-2020. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛ.: 213 2075 341 
e-mail: tmima_politikis_prostasias@nikaia-rentis.gov.gr 
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 Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας 
των εργαζομένων που δουλεύουν στα δημοτικά κτίρια – εγκαταστάσεις και 
λοιπούς εξωτερικούς χώρους. 

 
 
   Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
ευρώ(7.950,00)€ με την απαιτούμενη πίστωση να  συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 6% 
 
 

       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                             Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 
 
 
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ          ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
       ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                        Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛ.: 213 2075 341 
e-mail: tmima_politikis_prostasias@nikaia-
rentis.gov.gr 

 

 
 
 
 
«Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου Τεστ 
(Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση 
του ιου covid-19” 
 
Κ.Α. 00.6493.0004  
Κ.Α. 00.6493.0002  
 
CPV:33698100-0 
 
Αρ.μελέτης 36013/29-9-2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

( € ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

( € ) 

1. «Προμήθεια και 
διενέργεια γρήγορου 
Τεστ (Rapid test) 
αντιγόνου για την άμεση 
ανίχνευση του ιου covid-
19” 
 

TEM. 500 15,00 7.500,00 

      

      

   ΣΥΝΟΛΟ  7.500,00 

   Φ.Π.Α. 6%    450,00 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
7.950,00€ 

    

    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                             Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 
 
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ          ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
       ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛ.: 213 2075 341 
e-mail: tmima_politikis_prostasias@nikaia-
rentis.gov.gr 

 

 
 
 
 
«Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου Τεστ (Rapid test) 
αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid-19” 
 
Κ.Α. 00.6493.0004  
Κ.Α. 00.6493.0002  
 
CPV: 33698100-0 
 
Αρ.μελέτης :36013/29-09-2020 

               
 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗ 
      ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ 

ΤΕΣΤ (RAPID TEST) ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 
 

Στη σημερινή εποχή της πανδημίας, ο κίνδυνος να μολυνθεί κάποιος είναι μεγάλος : 
 Από άτομα που πάσχουν και εμφανίζουν συμπτώματα  
 Από άτομα που είναι μολυσμένα από τον COVID-19, αλλά χωρίς συμπτώματα 

(ασυμπτωματικοί φορείς). Τα ασυμπτωματικά άτομα αγνοούν ότι είναι 
μολυσμένα, με αποτέλεσμα να αποτελούν επικίνδυνες εστίες μόλυνσης για τους 
άλλους.   

 Ενδοοικογενειακή μετάδοση 
Οι εργαζόμενοι του Δήμου Νίκαιας – Α.Ι. Ρέντη λόγω της φύσης της εργασίας τους 
είναι εκτεθειμένοι στη μόλυνση από τον COVID-19.  
Κρίνεται πολύ χρήσιμο για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και για τη 
δημόσια υγεία γενικότερα, να πραγματοποιηθούν γρήγορα τεστ (rapid tests) για την 
ανίχνευση του ιού COVID-19 στους εργαζόμενους του Δήμου. 
Παρακάτω περιγράφονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του γρήγορου 
τεστ (rapid test). 
  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) Το τεστ για COVID-19 να είναι μιας πλευρικής ροής προσδιορισμού 

ανοσοχρωματογραφίας, που νε έχει υιοθετήσει το σύστημα διπλού χρώματος. 
2) Κάθε συσκευή τεστ να είναι σφραγισμένη σε αεροστεγές σακουλάκι αλουμινίου. 
3) Να φέρει δοκιμαστικό σωλήνα αραίωσης. 
4) Να φέρει καπάκι φίλτρου. 
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5) Να φέρει 2 αποστειρωμένους στυλεούς : ένα για συλλογή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος και ένα για τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος. 

6) Να είναι σε συσκευασία των 20 τεμαχίων χωρισμένα σε ισόποσες μερίδες για τη 
λήψη 20 ανεξάρτητων τεστ. 

7) Η ένδειξη του θετικού αποτελέσματος να διαφοροποιείται χρωματικά από την 
ένδειξη του control. 

8) Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση του 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

9) Η λήψη του αποτελέσματος να πραγματοποιείται εντός 5 λεπτών, σε όποιο 
χώρο, ακόμη και στο σπίτι ασθενούς. 

10) Να φέρει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.  
11) Να φέρει πιστοποίηση CE και να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (πιστοποίηση 

ΕΟΦ) 
12) Η αποτελεσματικότητα του γρήγορου τεστ να είναι άνω του 98%. 

 
   

    Ο  ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 

 
              ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  
 
 
 

          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                            Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                           ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 
 
 
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ            ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
       ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                          ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                          Νίκαια: 29/09/2020 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,                                                Αρ.Πρωτ: 36013 
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 
Τηλ.: 213-2075341 
e-mail: tmima_politikis_prostasias@nikaia-rentis.gov.gr 
              

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Ο συμμετέχων  πρέπει: 
 
 
- Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους.  
-Με την ανάθεση της προμήθειας ο Ανάδοχος θα παραδίδει σύμφωνα με τις 

παραγγελίες της υπηρεσίας τις απαιτούμενες ποσότητες στην αποθήκη του Δήμου, 
ή όπου αλλού απαιτηθεί. 

-Το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει να πληροί τους όρους της τεχνικής 
περιγραφής. 

-Στην αμοιβή του ανάδοχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα και 
κρατήσεις. 

-Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά, για όλο το προσωπικό 
του. 

-Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να διατηρεί ικανό 
απόθεμα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα.  

-Ο κύριος του έργου δεν δεσμεύεται για την εξάντληση των 
προϋπολογισθέντων ποσοτήτων. 

-Η διενέργεια του rapid – test θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή 
μειοδότη ανάδοχο, σε κάθε πιθανό κρούσμα από εξειδικευμένο προσωπικό – 
νοσηλευτές, κατόπιν ενημέρωσης τους από τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου Νίκαιας 
– Αγ.Ι.Ρέντη. Η λήψη θα διενεργείται στο χώρο εργασίας ή στην οικία του ύποπτου 
κρούσματος, για αποφυγή διασποράς και έκθεσής του. Για τα αποτελέσματα των 
test θα ενημερώνεται ο Ιατρός Εργασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες του  Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων GDRP ,προκειμένου για τις αντίστοιχες 
ενέργειες.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 
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-Η τιμολόγηση θα γίνεται μόνο μετά από την αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης 
του Ιατρού Εργασίας 

Η διαδικασία ανάθεσης της «Προμήθειας και διενέργειας γρήγορου Τεστ (Rapid 

test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid-19” για τις ανάγκες του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη θα γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις : 
 τις διατάξεις του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημόσιων 

Συμβάσεων  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του COVID-19»(ΦΕΚ55/11-03-20τΑ΄)&(ΦΕΚ64/14-3-2020τΑ΄) και 

 κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα για την ανάδειξη του μειοδότη 
ανάδοχου. 

Για το σκοπό αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α.:00.6493.0004 
“Δαπάνες για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες (covid-19κλπ) στον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020  

 
      Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                      Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                          ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
 
 
 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                  ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

       Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                       Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     
 
 
 


