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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 

παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020), για 

την ανάθεση της υπηρεσίας διενέργειας RAPID TEST αντιγόνου COVID-19 

για προληπτικό έλεγχο στους εργαζόµενους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

έχοντας αποκλειστικό γνώµονα την προστασία της υγείας τους, µέσω της 

πρόληψης και του ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού, ενόψει του 

εµφανιζόµενου Β κύµατος διασποράς του και σύµφωνα: 

-  τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α .): «Κύρωση: α) της από 

25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της 

διάδοσης κορωνοϊού» (Α . 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (A . 55) 

και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της 

ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α . 64). 

-  το υπ΄ αριθµ.4831/τ.Β/2-11-2020 ΦΕΚ «Έκτακτα µέτρα προστασίας της 

δηµόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς 

αντιµετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού». 

- το υπ΄ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Μέτρα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού». 



-   ΦΕΚ 4899/6-11-2020-  ∆1α/ΓΠ.οικ.71342 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της 

δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο 7 

Νοεµβρίου έως και τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020». 

-  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»  

-  το άρθρο 75 του ν.3463/06 µεταξύ των άλλων αρµοδιοτήτων των δήµων 

είναι και η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι ήδη η χώρα µας 

διανύει το δεύτερο κύµα (Covid-19) παρατηρώντας τη ραγδαία αύξηση των 

κρουσµάτων και την ανησυχία για µεγαλύτερη διασπορά, ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης 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 RAPID TEST 

αντιγόνου COVID-19 για τους εργαζόµενους του ∆ήµου  Θεσσαλονίκης 

κρίνεται επιβεβληµένη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης. Ήδη 

υπάρχουν επιβεβαιωµένα κρούσµατα εργαζοµένων στον ∆ήµο µας. 

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισµού 24.000,00€ 

αφορά την διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων στο προσωπικό του ∆ήµου  

Θεσσαλονίκης. 

Τεχνικές προδιαγραφές του RAPID TEST αντιγόνου COVID-19 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την Υπηρεσία διενέργειας RAPID TEST 

αντιγόνου COVID-19 για προληπτικό έλεγχο στους εργαζόµενους του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, και θα προσκοµίσει τα εξής:  

• Τον τύπο του RAPID TEST αντιγόνου COVID-19 που θα 

χρησιµοποιηθεί.   

• Την έγκριση του συγκεκριµένου τύπου: είτε από τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας (EUL), είτε από τον Αµερικανικό Οργανισµό 

Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA), είτε από τον Εθνικό Οργανισµό 

Φαρµάκων (ΕΟΦ). 

• Την άδεια λειτουργίας ως ∆ιαγνωστικό Κέντρο.    

 



 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη λήψη δειγµάτων από εργαζόµενους του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης είτε:  

• Σε χώρο των δηµοτικών υπηρεσιών, υποδεικνυόµενο από τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. 

• Σε χώρο του αναδόχου, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το αίτηµα 

του ∆ήµου, λαµβάνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα σύµφωνα µε τις 

υπάρχουσες οδηγίες του ΕΟ∆Υ.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα 

προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε την Εθνική και Ενωσιακή 

νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων και συγκεκριµένα το Γενικό 

Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων 2016/679 (ΕΕ), τον Εθνικό νόµο 

4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωµοδοτήσεις της 

Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ) και 
να λαµβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την 

ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων.  

•  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε 
πληροφορία, που λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως 

εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα 

πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που 

είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειµένου της παρούσας), χωρίς 

την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τρόπος εκτέλεσης 

Τα αιτήµατα (παραπεµπτικά) για την διενέργεια RAPID TEST αντιγόνου 

COVID-19, αποστέλλονται προς τον ανάδοχο, µετά από αξιολόγηση του 

ορισµένου από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, ∆ιαχειριστή – Συντονιστή COVID-19 

ή/και του Ιατρού. Εργασίας.    

Μετά την εξαγωγή του αποτελέσµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα στην 

ενηµέρωση του εργαζόµενου και του ∆ιαχειριστή – Συντονιστή COVID-19 του 

∆ήµου, προκειµένου να διερευνηθούν και αντιµετωπιστούν οι επαφές του και 
να γίνουν οι ενδεδειγµένες ενέργειες από πλευράς του ∆ήµου, για τον έλεγχο 

της διασποράς.  

 

 



Χρόνος εκτέλεσης εργασιών και ∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε δυνατότητα 

παράτασης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών διενέργειας των RAPID TEST 

αντιγόνου COVID-19 νωρίτερα, η σύµβαση λήγει µε την ολοκλήρωσή τους.  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην πραγµατοποίηση όλων των τεστ, αλλά 

εφόσον απαιτηθούν πρέπει ο ανάδοχος να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

υπηρεσίας.  

Πληρωµή 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά την 

πιστοποίηση διενέργειας των τεστ, έκδοση πρωτοκόλλου εργασιών, την 

προσκόµιση του νόµιµου παραστατικού (τιµολόγιο) και την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής.  
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