
 

 

 

 

   Ζάκυνθος 20/04/2021 

 

         Αριθ. Πρωτ: 7183 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. :  107/2021 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση των τευχών της μελέτης για την  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (RAPID TEST) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS-CoV-2. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψιν :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377  του Ν. 4412/2016 

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 

5. To άρθρο 58, παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

6. Τις διατάξεις των ΦΕΚ 55/Α’/2020 και ΦΕΚ 64/Α’/2020  

7. Την ΚΥΑ 227/2020 (ΦΕΚ 948/Β’/2020) 

8. Την υπ’ αριθμό 5/2021 μελέτη για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID TEST 

9. Την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό 5/2021 μελέτη για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (RAPID TEST) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS-CoV-2, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας  

 
 
 
 

           Νικήτας Αρετάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΝΡΩΡ1-86Ρ



 

 

       Ζάκυνθος : 20/04/2021 

 
      Αρ. Πρωτ. : 7180 

 

Προς:  Δ/νση Οικονομικών    

            Υπηρεσιών 

 

 

 

                                                          

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (RAPID-TESTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS-CoV-2. 

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2021 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ 

CPV: 33124130-5 

  
Ο Δήμος Ζακύνθου με κύριο στόχο την τήρηση των προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού SARS-CoV-2 και στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των πολιτών,  πρόκειται να 

προβεί στην προμήθεια χιλίων (1000) τεμαχίων συστημάτων ταχείας δοκιμασίας για την ποιοτική 

ανίχνευση του αντιγόνου SARS-CoV-2 σε δείγματα ανθρωπίνων ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων.  

Η δαπάνη προϋπολογισμού 5.000,00 € θα προβλεφθεί στην β΄ αναμόρφωση του οικείου 

προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου. 

Η δαπάνη αυτή έχει αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών, δεδομένου ότι 

το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στα όρια του Νομού.  

Ωφελούμενοι των ανωτέρω θα είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο Ζακύνθου και κάθε άλλος δημότης 

που θα χρειαστεί να ελεχθεί. 

Γι’ αυτούς τους λόγους υπάρχει επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/16, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43, παρ. 1 του Ν. 4605/19, οι οποίες ορίζουν ότι: 

«…2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις: […. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο , εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη….] 

Η παρούσα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης Νομ. Περιεχομένου 

– ΦΕΚ55-Α/11.03.2020. 

Τα συστήματα ταχείας δοκιμασίας (rapid test) θα διαπιστώνουν  την ύπαρξη ενεργούς λοίμωξης 

από το νέο κορωνοϊό. Η πραγματοποίηση τους κρίνεται απαραίτητη και άμεση, δεδομένου των 

αυξημένων κρουσμάτων και προκειμένου να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

πανδημίας από τον Covid-19 και μέσω της πρόληψης να προστατευτούν οι πολίτες  έναντι του SARS-

CoV-2.  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                          

ΔΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΡΝΡΩΡ1-86Ρ



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ βάσει του Ν.4764/2020, αρ.73 (ΦΕΚ 256-Α/23-12-20). 

 

 

Θα πρέπει συνολικά να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE 

2. Κατοχή πιστοποιητικού γνωστοποίησης στον ΕΟΦ 

3. Να συμπεριλαμβάνονται οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και τα αγγλικά. 

4. Να συμπεριλαμβάνεται ενημερωτικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

5. Το τεστ να διατίθεται σε συσκευασία των είκοσι (20) τεμαχίων που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέσα για την πραγματοποίηση του, δηλαδή:  

 20 κενά δοχεία ανάμιξης ρινικού δείγματος με αντιδραστήριο 

 20 μπουκαλάκια με αντιδραστήριο 

 20 ρινικούς στειλεούς (μπατονέτες) για τη λήψη του δείγματος  

 20 πλακέτες εφαρμογής /ανάγνωσης του τεστ. 

6. Να διατηρείται εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 30 βαθμών Κελσίου, σε σκιερό και 

ξηρό περιβάλλον. 

7. Η διάρκεια ζωής του να είναι τουλάχιστον 24 μήνες. 

8. Να ακολουθεί τις ακόλουθες κλινικές προδιαγραφές: 

 Ευαισθησία ίση ή μεγαλύτερη του  92,85% 

 Εξειδίκευση ίση ή μεγαλύτερη του 97,97 % 

 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη του 95,36 % 

            

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Test kit γρήγορου ελέγχου COVID-19 Antigen σε 

συσκευασία κιτ των 20 τεμαχίων 

1.000 

Χίλια 
5,00 € 5.000,00 € 

  ΦΠΑ 0% * 0 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
5.000,00 € 

ΑΔΑ: 6ΡΝΡΩΡ1-86Ρ



 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η συγκεκριμένη προμήθεια κρίνεται άκρως επείγουσα και απαραίτητη λόγω της συνεχούς αυξητικής 

τάσης των κρουσμάτων στο Νομό μας και με στόχο μέσω της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, να 

περιοριστεί το φαινόμενο της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη 

μέγιστη δυνατή προστασία τους. Με την προμήθεια αυτή θα υποβοηθηθεί ταυτόχρονα και το έργο του 

ιατρικού προσωπικού. 

 

Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι: 

Α. Για το Δήμο: Κοινωνική προσφορά στους πολίτες, ανάδειξη ουσιαστικών πρακτικών αυτοδιοίκησης  

και συμβολή στη διαχείριση  της κρίσης  λόγω της πανδημίας και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. 

Β. Για τους ωφελούμενους: πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αποφυγή μετακινήσεων, ασφάλεια και 

προστασία. 

 

Τα διαγνωστικά τεστ θα διαπιστώνουν την ύπαρξη ενεργούς λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό.  

Η πραγματοποίηση τους  κρίνεται απαραίτητη και άμεση, λόγω της ραγδαίας αύξηση των κρουσμάτων. 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1
ο
 : Αντικείμενο της προμήθειας.  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια συστημάτων ταχείας δοκιμασίας για την ποιοτική ανίχνευση 

του αντιγόνου SARS-CoV-2 σε δείγματα ανθρωπίνων ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων. 

Η προμήθεια των ανωτέρω κρίνεται άμεση και απαραίτητη λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης των 

νέων κρουσμάτων. Ωφελούμενοι θα είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι και κάθε δημότης που θα χρειαστεί να 

ελεχθεί. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3
α
 του Ν.4412/16 ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση ακόμα και 

αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  που προβλέπονται από τις  παρ. 1&2 κατ’ εξαίρεση δεν θα 

αποκλεισθούν από τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης, καθώς η σύμβαση αφορά παροχή 

προμήθειας για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας. 

 

Άρθρο 2
ο
: Ισχύουσες διατάξεις.   

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 

 Το άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 Το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43, 

παρ. 1 του Ν.4605/19. 

 Οι διατάξεις της παρ. 3.άρθρο 10 ΦΕΚ-Α/55/11-3-2020 και ΦΕΚ Α 64/14-03-2020 

 Την ΚΥΑ 227/20-3-2020(ΦΕΚ 948/Β/2020 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3
ο
: Συμβατικά στοιχεία:  

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η Σύμβαση          
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
4. Ο προϋπολογισμός της Μελέτης 
5. Η τεχνοοικονομική προσφορά του προμηθευτή 

ΑΔΑ: 6ΡΝΡΩΡ1-86Ρ



 

 

 

 

Άρθρο 4
ο
 : Προϋπολογισμός και τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας. 

  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, με μηδενικό 
συντελεστή ΦΠΑ, βάσει του Ν.4764/2020, αρ.73 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020). 
 
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών προς υπογραφή του συμφωνητικού, 
το οποίο θα ισχύει για ένα μήνα από την υπογραφή του.  

Άρθρο 5
ο
 : Παράδοση- παραλαβή προμηθειών. 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης  των ζητούμενων από τις υπηρεσίες υλικών για 
οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για το λόγο καθυστέρησης στη  πληρωμή από πλευράς του 
Δήμου προς τον Ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόμιμες ποινές, ακόμα και την έκπτωση του 
αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις. 
Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με 
κατάλληλα. 
Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν 
κατά τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει 
την τέλεια απόρριψη των υλικών.  
Η παράδοση των υλικών εφόσον ο ανάδοχος επιληφθεί της μεταφοράς θα γίνει σε τόπο που 
κάθε φορά θα υποδεικνύουν οι υπηρεσίες του Δήμου. 
Άρθρο 6

ο
: Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.   
 
 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                   ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 
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