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      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
 Παροχή υπηρεσίας παθολόγου  για τη διενέργεια ελέγχων φορείας 
κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 
αντιγόνων COVID-19 (rapid test) για τους εργαζόμενους  στη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ».  
 
 

Στον Δήμο Χίου  λειτουργεί η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «Περιβόλι», στο πλαίσιο 

της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,  

Η δομή στεγάζεται στη περιοχή Αγία Τριάδα , Κοφινά στην πόλη της Χίου.  

Στη δομή στην παρούσα φάση, απασχολούνται 11 εργαζόμενοι.   

 Σύμφωνα με τη  συνημμένη με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10002 (1) ΚΥΑ«Ρυθμίσεις για 
τακτικό προγραμματισμό ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων 

ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test)», εξακολουθεί να  απαιτείται η 
διενέργεια rapid test, στους εργαζόμενους της δομής.  
  

 Συγκεκριμένα στο άρθρο 1, «Προγραμματισμός ελέγχων σε ΚέντραΔημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών μεΑναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας 
(ΚΔΗΦ). Συχνότητα ελέγχων σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή 
προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test)»,  
αναφέρονται τα εξής: 
 «1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και των εργαζομένων και ωφελούμενων στα Κέντρα 
Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική 
βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον 
κάθε εξεταζόμενο (με την μεσολάβηση διαστήματος έξι ημερών). Οι έλεγχοι θα 
διενεργούνται από συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. 
2. Τα ΚΔΑΠμεΑ/ΚΔΗΦ θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 
αντιγόνων COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του 
άρθρου πρώτου».  

 

Η  παράδοση και διανομή των rapid tests θα γίνεται από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους εργαζόμενους και για το λόγο αυτό 

στέλνεται τεκμηριωμένο αίτημα  από τον Δήμο μας, όπως ακριβώς μας ζητείται από 

το αρμόδιο Υπουργείο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , απαιτείται η παροχή υπηρεσιών  Ιατρού 

Παθολόγου,(Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμο 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού με αναγνώριση – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 

για τον σκοπό αυτόν. 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της υπηρεσίας του ιατρού, της οποίας ο 

προϋπολογισμός δε θα ξεπεράσει το ποσό των  1.408,00 ευρώ,  για 16 επισκέψεις , 



από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης( μετά τις 14 Ιουλίου και όχι αργότερα από 

τις 20 Ιουλίου 2021 καθώς στην παρούσα φάση υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ) ,  

(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων) που θα ανατεθεί,  θα είναι: 

 Επίσκεψη μία φορά  την εβδομάδα στη δομή για τη διενέργεια rapid 

tests για εργαζόμενους  στη δομή Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «Περιβόλι». Η μέρα και η ώρα 

της επίσκεψης στη δομή θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με την 

υπεύθυνη της δομής,  σε εβδομαδιαία βάση,  σύμφωνα με το 

συνημμένο ΦΕΚ 768/26-2-2021 ( Τεύχος Α΄), και τις κάθε φορά 

αποφάσεις και εγκυκλίους των συναρμόδιων Υπουργείων. Ο ιατρός, 

στα πλαίσια της τήρησης του ιατρικού απορρήτου οφείλει να  έρχεται 

σε επαφή με κάθε εμπλεκόμενο.  

 Η καταγραφή των ελέγχων φορείας - είτε αυτές οδηγούν σε θετικό είτε 

σε αρνητικό αποτέλεσμα- θα γίνεται άμεσα στο Μητρώο Ασθενών 

COVID-19 με επιμέλεια  του ιατρού. Η καταχώριση στο Μητρώο 

Ασθενών COVID-19 είναι υποχρεωτική και έχει ως στόχους: α) την 

πλήρη καταγραφή όλων των θετικών κρουσμάτων, β) την καταγραφή 

των αρνητικών δοκιμασιών για επιδημιολογικούς λόγους, την 

παρακολούθηση των ρυθμών υλοποίησης των τακτικών ελέγχων 

καθώς και τον υπολογισμό ανάλωσης των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων προκειμένου να γίνεται ορθολογική χρήση αυτών. 

 Ο ιατρός θα κάνει χρήση των δικών του μέσων ατομικής προστασίας, 

όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται   από την υπογραφή της 
σύμβασης  και  έως   16 επισκέψεις, με δεδομένο ότι η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ 
«ΠΕΡΙΒΟΛΙ»   θα ενταχθεί εκ νέου στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής  Ζωής» και για το σχολικό έτος 2021-2022.  

 
  Σε περίπτωση που με νεώτερη νομοθεσία, δεν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας 

ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων 
ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test), ή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με 
άλλον τρόπο και όχι από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές οδηγίες, 
η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας διακόπτεται.  

  

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα  με τις διατάξεις  του ισχύοντος Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του Ν. 4412/2016.  

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 60-6117.004 με τίτλο: «Aμοιβή 

παθολόγου για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ» του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2021. 



     

       Χίος  9-7-2021    

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ  
            

 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ                           ΣΟΦΙΑ ΓΑΤΑΝΑ  
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Παροχή υπηρεσίας  ιατρού παθολόγου για διενέργεια  ελέγχων φορείας 

κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων 
COVID-19 (rapid test), 
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Σύνολο καθαρής 

αξίας 
   1.408,00ευρώ  

 ΦΠΑ    - 

 
Γενικό Σύνολο 

Δαπάνης 
   1.408,00ευρώ 

 
Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το  κόστος ανά άτομο ( μέγιστη τιμή 8 ευρώ)  
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες 
τιμές, και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 130022/ΦΕΚ 5387/Β΄/7-12-2020.  

 
 
 


