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Νίκαια : 12/11/2020
Αρ.Πρωτ : 41827

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 έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του
οικονομικού αντικειμένου.
Η δαπάνη θα ανέρχεται σε ύψος ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα ευρώ (24.380,00) και θα είναι μερισμένη κατά ποσό ύψους
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (4.380,00€), σε βάρος του Κ.Α.:
00.6493.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 και κατά ποσό
ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) που θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α.:
00.6493.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 με τίτλο
<<Δαπάνες για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες (covid 19 κλπ)>>.
Λαμβάνοντας υπόψη:





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 κορωνοιού 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 απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, όπως
καταγράφονται από τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη
σύμφωνα με το έγγραφό του με αρ. 36006/29-09-2020.
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Την ΚΥΑ με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ69863/ΦΕΚ.4829/02-11-2020τΒ΄ σχετικά με
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19”
Την εγκύκλιο με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 του Υπουργείου
Εσωτερικών με ΑΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η, σχετικά με τα μέτρα και ρυθμίσεις
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιό, προς τις
Δημόσιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.
Την έκθεση με αρ. 41036/05-11-2020 του Ιατρού Εργασίας σχετικά με την
λήξη της με αρ.39788/20SYMV007536971 σύμβασης προμήθειας και
διενέργειας γρήγορου τεστ (rapid test) και την ανάγκη επανάληψής της
Την ΚΥΑ με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ΦΕΚ.4899/06-11-2020τΒ΄ σχετικά με τα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020»
τις διατάξεις του Νόμου 4737/2020 –ΦΕΚ 204/Α΄/22-10-2020, άρθρο 31 παρ.
1,3 και 5 σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη
λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).

Η δαπάνη κρίνεται επείγουσα και επιτακτική γιατί στοχεύει:








στην μείωση στον πληθυσμό των εργαζομένων, του επιπολασμού ενός
αναπνευστικού ιού, με γρήγορα αποτελέσματα ώστε να περιοριστεί η
ασυμπτωματική εξάπλωση του,
άμεση ανταπόκριση του Δήμου σε κάθε περίπτωση ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου με σκοπό
τον περιορισμό τη διασποράς και την αποτροπή μετάδοσης του ιού στους
χώρους εργασίας,
στην επάρκεια των απαραίτητων προληπτικών ελέγχων που επιβάλλεται να
διενεργούνται στις επαφές του εκάστοτε κρούσματος σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρωτόκολλα και τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων
στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ομαλής και ασφαλούς
λειτουργίας των εργαζομένων που δουλεύουν στα δημοτικά κτίρια –
εγκαταστάσεις και λοιπούς εξωτερικούς χώρους.

Λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι:


η με αρ. 39788/26-10-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας
“4MED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., εξαντλήθηκε ως οικονομικό
αντικείμενο πριν τη λήξη της επειδή διενεργήθηκαν σε μικρό χρονικό
διάστημα 500 γρήγορα (Rapid Test) αντιγόνου για την ανίχνευση του ιού
COVID19 μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου.
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εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του
κορωνοιού COVID – 19. Tη μέχρι σήμερα ύπαρξη θετικών κρουσμάτων
σε εργαζόμενους σε διάφορες Διευθύνσεις του Δήμου. Την απαραίτητη
ιχνηλάτηση των επαφών, σύμφωνα πάντα με τα πρωτόκολλα του
Ε.Ο.Δ.Υ., η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων μας
σε γρήγορα tests,
την αυξανόμενη συχνότητα κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού από το
δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID 19 στη χώρα μας καθώς και τις
διαστάσεις μετάδοσής του,

Κατευθύνει το Δήμος μας να προχωρήσει άμεσα στην εκ νέου προμήθεια
και διενέργεια χιλίων (1060) τεμαχίων rapid tests.
Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα
ευρώ (24.380,00) και απαλλάσσεται από το καθεστώς Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ.: 213 2075 341

«Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου Τεστ
(Rapid test) αντιγόνου για την άμεση
ανίχνευση του ιου covid-19”
Κ.Α. 00.6493.0004
CPV:33698100-0
Αρ.μελέτης: 41827

e-mail: tmima_politikis_prostasias@nikaiarentis.gov.gr

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
& ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ)

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

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.060

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ

23,00

24.380,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

(€)

24.380,00

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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«Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου
Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την
άμεση ανίχνευση του ιου covid-19”
Κ.Α. 00.6493.0004

CPV: 33698100-0
Αρ.μελέτης : 41827

Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ.: 213 2075 341
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Α.Ι. ΡΕΝΤΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 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 Δήμο.
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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.
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 υποδειχθεί από το Δήμο, ακόμη και στο σπίτι του κρούσματος.
10) Να φέρει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
11) Να φέρει πιστοποίηση CE και ISO
12) Η αποτελεσματικότητα του γρήγορου τεστ να είναι άνω του 98%.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

«Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου
Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την
άμεση ανίχνευση του ιου covid-19”
Κ.Α. 00.6493.0004

CPV: 33698100-0
Αρ.μελέτης: 41827

Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10
Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ.: 213 2075 341
e-mail:tmima_politikis_prostasias@nikaiarentis.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο συμμετέχων πρέπει:
-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.
- Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη, την άμεση
ανταπόκριση για τη διενέργεια των rapid tests ή και ενδιάμεσης διακοπής
επιβάλλονται στον ανάδοχο οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη κείμενη
νομοθεσία.
-Το κόστος ασφάλισης του προσωπικού και η ασφαλιστική κάλυψη έναντι
αστικής ευθύνης προς τρίτους , βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
-Ο κύριος του έργου δεν δεσμεύεται για την εξάντληση των
προϋπολογισθέντων ποσοτήτων.
-Η σύμβαση θα είναι (6) εξάμηνης διάρκειας ή μέχρι εξαντλήσεως του
οικονομικού αντικειμένου.
-Η τιμολόγηση θα γίνεται μόνο μετά από την αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης
του Ιατρού Εργασίας.
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-Να αποδέχεται οποτεδήποτε τους σχετικούς ελέγχους από τους
εκπροσώπους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η διενέργεια των rapid tests εάν
υπάρξει ανάγκη κατά την κρίση του κύριου του έργου, μπορεί να διενεργηθεί όλες
τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες).
-Να παραδίδει απολογιστικές εκθέσεις διενέργειας των rapid tests το
αργότερο, την αμέσως επόμενη ημέρα από την διενέργεια αυτών στον Ιατρό
Εργασίας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στην Έκθεση θα περιλαμβάνονται οι
αριθμοί των rapid tests με το όνομα που αντιστοιχεί, καθώς και η θετική ή αρνητική
ένδειξη για καθένα από αυτά. Καθώς το σύνολο των δεδομένων εμπίπτει στις
οδηγίες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων GDRP, απαιτείται
από τον ανάδοχο η αντίστοιχη προσοχή και ευαισθησία, προς την αποφυγή
δημοσιοποίησης τους.
-Η διενέργεια του rapid – test θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή
μειοδότη ανάδοχο, σε κάθε πιθανό κρούσμα με την παρουσία εξειδικευμένου
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, 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 διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test)
υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε
διακριτή Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID -19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων
που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό), καθώς και την
κατηγοριοποίηση του εκάστοτε ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μια εκ των
υπαγόμενων στη συγκεκριμένη μορφή επιδημιολογικών ελέγχων ομάδων
προσώπων. Η μη καταχώρηση ή η καθυστερημένη καταχώρηση των στοιχείων στην
εφαρμογή επισείει τις ακόλουθες κυρώσεις: α)πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση λειτουργίας για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα.
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει (στο στάδιο υποβολής
προσφορών) επι ποινής αποκλεισμού του, πιστοποιήσεις CE , ISO και υπεύθυνη
δήλωση ότι «Αποτελεί νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ή
φορέα που δύναται να χρησιμοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων μοριακών
ελέγχων (rapidtest), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοιό COVID –
19 , φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη
ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα» στο
πλαίσιο πάντα του επιδημιολογικού σκοπού», σύμφωνα με τη παρ.3 άρθρο 31
Ν.4737/2020ΦΕΚ 204/22-10-2020τΑ΄.

8

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
 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΄)
 τις διατάξεις του Νόμου 4737/2020 –ΦΕΚ 204/Α΄/22-10-2020 σχετικά με
«Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού
Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
 Την ΚΥΑ με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ΦΕΚ.4899/06-11-2020τΒ΄ σχετικά με τα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020» 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 και 2021.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

9

