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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 23/19-06-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2020         
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 15/06/2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 

75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα 

επτά (7) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος            

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αναπλ.μέλος  

 

Απόντες: 

     (ουδείς)  

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 

της Ο.Ε. : 

 

- Την υπ’ αριθ. 30/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου με 

ΑΔΑΜ: 20REQ006887464 2020-06-18, που αφορά την  «Προμήθεια ενός 

αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, συλλεκτών δείγματος, των 

αντιδραστηρίων, ενός Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες και μιας φυγόκεντρου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί λήψης απόφασης για 

την ανάθεση με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 

του Ν. 4412/2016) για την  «Προμήθεια 

ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 

θέσεων, συλλεκτών δείγματος και των 

αντιδραστηρίων, ενός 

Βιντεολαρυγκοσκόπιου με λάμες και μιας 

φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη  για την 

εξέταση SARS-CoV,  για τις ανάγκες του 

Κέντρου Υγείας Μυκόνου». 
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μικροαιματοκρίτη  για την εξέταση SARS-CoV-2.», προϋπολογισμού 70.665,20€, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία έχει όπως παρακάτω: 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ. Μελέτης: 30/2020 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 

θέσεων, συλλεκτών δείγματος, των αντιδραστηρίων, ενός 

Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες και μιας φυγόκεντρου 

μικροαιματοκρίτη  για την εξέταση SARS-CoV-2.» 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης ……………………………………60.980,00€.……ΕΥΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. ……………………………..……………………………....9.685,20€….…ΕΥΡΩ. 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης…………………………...…70.665,20€.......ΕΥΡΩ. 

 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ………
……… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 30/2020 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την Προμήθεια ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 

θέσεων, συλλεκτών δείγματος και αντιδραστηρίων, ενός βιντεολαρυγγοσκόπιου με 

λάμες και μιας συσκευής φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη  για την αντιμετώπιση 

ύποπτων περιστατικών SARS-CoV-2, που θα παρουσιαστούν στο νησί και θα 

κληθεί να αντιμετωπίσει το Κέντρο Υγείας Μυκόνου. O Δήμος Μυκόνου με κύριο 

στόχο την τήρηση των  προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του νέου 

κορωνοϊούSARS-CoV-2 και στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των επισκεπτών 

και των δημοτών-πολιτών του, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια και την 

τοποθέτηση αυτόματου μοριακού αναλυτή , συλλεκτών δείγματος , των 

αντιδραστηρίων, ενός Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες και μιας φυγόκεντρου 

μικροαιματοκρίτη  για την εξέταση SARS-CoV. για την εξέταση  και συγκεκριμένα: 

1. Έναν αυτόματο μοριακό αναλυτή 2 θέσεων 

2. Ή έναν αυτόματο μοριακό αναλυτή 4 θέσεων 

3. Συλλέκτες συλλογής δείγματος  

4. Αντιδραστήρια 

5. Βιντεολαρυγγοσκόπιο και λάμες οδηγούς 

6. Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη  

 

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες : 

 

 

 

 

 

Αυτόματος μοριακός αναλυτής 2 θέσεωνκόστους  22.320,00€ 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Αυτόματος μοριακός 
αναλυτής 2 θέσεων 

1 18.000,00 € 18.000,00 € 24% 4.320,00 € 22.320,00 € 

Προμήθεια ενός αυτόματου 

μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, 

συλλεκτών 

δείγματος,τωναντιδραστηρίων, 

ενός Βιντεολαρυγγοσκόπιουμε 

λάμες και 

μιαςφυγόκεντρουμικροαιματοκρίτ

η  για την εξέταση SARS-CoV 
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Ή 

Αυτόματος μοριακός αναλυτής 4 θέσεων κόστους 34.720,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Αυτόματος μοριακός 
αναλυτής 4 θέσεων 

1 28.000,00 € 28.000,00 € 24% 6.720,00 € 34.720,00 € 

 

Αναλώσιμα μοριακού αναλυτή (Συλλέκτες συλλογής δείγματος και αντιδραστήρια, 

αυτοματοποιημένη μοριακή εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2 

εντός 45 λεπτών) συνολικού κόστους 31.363,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Συλλέκτες συλλογής 
δείγματος συσκευασία 30 

τεμαχίων 
17 105,00 € 1.785,00 € 24% 428,40 € 2.213,40 € 

Αντιδραστήρια 500 55,00 € 27.500,00 € 6% 1.650,00 € 29.150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    29.285,00 €   2.078,40 € 31.363,40 € 

 

Βιντεολαρυγγοσκόπιο, να περιλαμβάνει θήκη  μεταφοράς, μπαταρίες, 6 λάμες μιας 

χρήσης και τα αναλώσιμα αυτού (20 λάμες μιας χρήσης), συνολικού κόστους 

3.720,00 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Βιντεολαρυγγοσκόπιο ( 
με Θήκη 

μεταφοράς,μπαταρίες,6 
λάμες μίας χρήσης) 

1 2.600,00€ 2.600,00 € 24% 624,00 € 3.224,00 € 
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Λάμες μιας χρήσης 20 20,00 € 400,00 € 24% 96,00 € 496,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    3,000,00 €   720,00€ 3.720,00 € 

 

 

Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη συνολικού κόστους 861,80 €συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Φυγόκεντρος 
μικροαιματοκρίτη 

1 695,00€ 695,00 € 24% 166,80 € 861,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ    695,00 €   166,80€ 861,80 € 

 

Δεδομένηςτης ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της Πανδημίας 

και της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την προμήθεια ενός μοριακού 

αναλυτή, κατά προτίμηση τεσσάρων (4) θέσεων, ενός βιντεολαρυγγοσκόπιου 

και μιας συσκευής φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη,λόγω της έναρξης της 

Τουριστικής περιόδου, κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσουμε στην προμήθεια 

των ειδών τωνΟΜΑΔΩΝ Β , Γ,Δ και Ε. Σε περίπτωση έλλειψης ή μη 

δυνατότητας άμεσης παράδοσηςόσο αφορά τηνΟΜΑΔΑ Β, τότε και μόνο 

εναλλακτικά θα μπορεί να γίνει δεκτή η κατάθεση προσφοράς για τις ΟΜΑΔΕΣ 

Α και Γ,Δ , Ε.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές (συμμετέχοντες στην διαπραγμάτευση) μπορούν 

να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β και 

Γ,είτε/και για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ είτε/και για την ΟΜΑΔΑ Ε ή 

εναλλακτικά και με βάσει τα προαναφερόμενα,είτε για το σύνολο των 

ΟΜΑΔΩΝ Α και Γ,είτε/και για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ είτε/και για 

την ΟΜΑΔΑ Ε. Δεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα περιλαμβάνουν είτε για 

το σύνολο των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β και Γ, είτε/και το σύνολο των ειδών της 

ΟΜΑΔΑΣ Δ είτε/και την ΟΜΑΔΑ Ε, ενώ σε περίπτωση που προσφορές που 

περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β και Γ δεν κατατεθούν, 



6 

 

δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που θα περιλαμβάνουν είτε το σύνολο των 

ΟΜΑΔΩΝ Α και Γ, είτε/και για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ, είτε/και 

την ΟΜΑΔΑ Ε.  Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν 

προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν περισσότερες από μία ΟΜΑΔΕΣ 

αρκεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ και να 

γνωρίζουν ότι αν καταθέσουν προσφορά είτε για την ΟΜΑΔΑ Α είτε για την 

ΟΜΑΔΑ Β αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από την ΟΜΑΔΑ Γ. 

Οποιαδήποτε άλλη προσφορά θα απορρίπτεται. 

Για την ΟΜΑΔΑ Γ, υπάρχει η δυνατότητα τα είδη να προσφερθούν σε 

διάφορες συσκευασίες αρκεί η συνολική προσφερόμενη ποσότητα να 

αντιστοιχεί στην συνολική ποσότητα που προκύπτει για τα είδη αυτά με βάση 

τους ανωτέρω πίνακες. 

Η αξιολόγηση θα γίνει, για τις προσφορές που ανταποκρίνονται στα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηρίστηκα, με κριτήριο την χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά ανά ΟΜΑΔΑ ενώ για τις προσφορές που 

περιλαμβάνουν τις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ είτε τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Γ οικονομική 

προσφορά θα θεωρείται το άθροισμα των δύο ΟΜΑΔΩΝ (Β+Γ ή Α+Γ). Με 

εξαίρεση, λοιπόν, τις  ΟΜΑΔΕΣ Β (η οποία θα προτιμηθεί έναντι της Α) και Γ 

είτε τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Γ των οποίων η ανάθεση δεν μπορεί να διαχωριστεί, οι 

ΟΜΑΔΕΣ Δ και Ε μπορούν να ανατεθούν και σε διαφορετικούς προμηθευτές. 

Ο Δήμος Μυκόνου προτίθεται να με την διαδικασία αυτή να προμηθευτεί μόνο 

έναν μοριακό αναλυτή με τα κατάλληλα αναλώσιμα του, ένα 

βιντεολαρυγγοσκόπιο με τα κατάλληλα αναλώσιμα του και μια συσκευή 

φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη. 

 

Θεωρήθηκε, 11/06/2020 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μύκονος, 11/06/2020 
Ο συντάξας 

 
 
 

 
 

Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 30/2020 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούρια σε κατάλληλες συσκευασίες 

σφραγισμένες. 

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας στα 

ελληνικά ή/και στα αγγλικά. 

Ο/Οι προμηθευτής/τές οφείλει/ουν, μετά την εγκατάσταση του υπό προμήθεια 

ιατρικού εξοπλισμού και όταν αυτός θα είναι πλήρως λειτουργικός, να 

πραγματοποιήσει/ουν, με δική του ευθύνη και έξοδα, την απαιτούμενη ενημέρωση – 

σεμινάριο στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μυκόνου το οποίο θα κληθεί να 

χρησιμοποιεί τις εν λόγω συσκευές.  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Αναλυτή ΟΜΑΔΑΣ Α’ 

Ο αυτόματος αναλυτής 2 θέσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

RealTimePCR. Είναι απλό στη χρήση, με ελάχιστη απασχόληση προσωπικού και 

αποτελέσματα μέσα σε περίπου 45 λεπτά από την εισαγωγή του δείγματος στο 

σύστημα, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή απάντηση στους κλινικούς γιατρούς.  

Ο αναλυτής συνοδεύεται από φορητό Η/Υ και πρόγραμμα λειτουργίας συστήματος 

και ελέγχου αποτελεσμάτων ασθενών. Μπορεί να συνδεθεί με το LIS/HIS του 

Εργαστηρίου/Νοσοκομείου. Είναι εγκεκριμένο από το FDA και διαθέτει πιστοποίηση 

κατά CE/IVD για κλινική χρήση. 

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εγγύησης δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

εγκατάστασης του αναλυτή. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Αναλυτή ΟΜΑΔΑΣ Β’ 

Ο αυτόματος αναλυτής4θέσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

RealTimePCR. Είναι απλό στη χρήση, με ελάχιστη απασχόληση προσωπικού και 

αποτελέσματα μέσα σε περίπου 45 λεπτά από την εισαγωγή του δείγματος στο 

σύστημα, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή απάντηση στους κλινικούς γιατρούς.  

Ο αναλυτής συνοδεύεται από φορητό Η/Υ και πρόγραμμα λειτουργίας συστήματος 

και ελέγχου αποτελεσμάτων ασθενών. Μπορεί να συνδεθεί με το LIS/HIS του 

Εργαστηρίου/Νοσοκομείου. Είναι εγκεκριμένο από το FDA και διαθέτει πιστοποίηση 

κατά CE/IVD για κλινική χρήση. 

Προμήθεια ενός αυτόματου 

μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, 

συλλεκτών δείγματος, των 

αντιδραστηρίων, ενός 

Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες 

και μιας φυγόκεντρου 

μικροαιματοκρίτη  για την 

εξέταση SARS-CoV 
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Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εγγύησης δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

εγκατάστασης του αναλυτή. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ειδώνΟΜΑΔΑΣΓ’ 

Η τεχνολογία των μονοτέστ που δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς 

χώρους. Εντός της κασέτας μονοτέστ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια 

για την RT – PCR (π.χ. primers και probes) σε υγρή ή λυόφιλη μορφή, 

συμπεριλαμβανομένων των δύο ελέγχων ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η 

ακεραιότητα και η επίδοση της εξέτασης.  

 

▪ ProbeCheckControl:  Ελέγχει τη σωστή ενυδάτωση όλων των λυόφιλων 

αντιδραστηρίων και για την ύπαρξη των probes. 

▪ SampleAdequacyControl: Ελέγχει την επάρκεια του δείγματος και εντοπίζει την 

ύπαρξη αντιγράφου ανθρώπινου γονιδίου στο δείγμα του ασθενούς, 

διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων.  

▪ SampleProcessControl: Ελέγχει όλη την διαδικασία της εξέτασης, από την 

λύση της κυτταρικής μεμβράνης μέχρι το φθορισμό του τελικού σήματος. Στην 

ουσία πρόκειται για έναν μη παθογόνο μικροοργανισμό που για την ανίχνευση 

του DNA του υπάρχουν ξεχωριστά probes και primers μέσα στην 

κασέτα(cartridge). 

 

Μέσα στην κασέτα διενεργείται η εκχύλιση, ο πολλαπλασιασμός και η ανίχνευση των 

στόχων DNA, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας χωρίς τη συνεχή παρέμβαση 

του χρήστη.  

▪ Οι εξετάσεις είναι «μονοτέστ», δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει συγκέντρωση 

των δειγμάτων για λόγους οικονομίας.  Επίσης δεν απαιτείται και η χρονοβόρα 

διαδικασία προετοιμασίας και βαθμονόμησης του αναλυτή.  

▪ Δεν απαιτούνται έξτρα αντιδραστήρια. Όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται στο 

testcartridge. 

▪ Αποτελέσματα κατ’ απαίτηση με δυνατότητα κλιμάκωσης, αναλογικά του 

αριθμού εξετάσεων (από 1 έως και ≈ 80 αποτελέσματα την ώρα) ανάλογα της 

πλατφόρμας που θα επιλεγεί.  

▪ Τα testcartridge διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου (2Co- 28Co), είναι σε 

συσκευασίες των δέκα (10) τεστ και έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξεως 

(περίπου 1 έτος).  

 

▪ Τεχνικά χαρακτηριστικά ειδών ΟΜΑΔΑΣ Δ’ 

Σύστημα οθόνης : 

 

Διαστάσεις συστήματος οθόνης:  74 mm X 147 mm X 36 mm 

Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 95 γραμμάρια 

Οθόνη συστήματος οθόνης: Έγχρωμο σύστημα οθόνης τύπου OLED με διαγώνιο 

2,4 ιντσών (6,1cm) 

και αντιθαμβωτική επίστρωση, το οποίο διαθέτει 320 X 240 (QVGA) πίξελ ανά καρέ 

και ταχύτητα ανανέωσης 30 FPS με γωνία θέασης έως 160°. 
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Εσωτερική πηγή ισχύος:  

Για βέλτιστη συνολική απόδοση  να χρησιμοποιούνται αλκαλικές μπαταρίες π.χ 

τύπου AAA ή ΑΑ οι οποίες θα μπορούν ευκολά να αγοραστούν από το εμπόριο. 

Το Σύστημα Οθόνης να έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με μπαταρίες 

μεγέθους AAA ή ΑΑ, ενώ να μη διατίθεται εξωτερική πηγή ισχύος. 

 

Διαχείριση ισχύος:  

 

Στο σύστημα οθόνης να έχει ενσωματωθεί προηγμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος 

που έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση της ισχύος των μπαταριών. Αυτό το σύστημα 

θα μπορεί να απενεργοποιηθεί σε περίπου 60 δευτερόλεπτα αφού τοποθετηθεί σε 

μη κινούμενη επιφάνεια (όχι φορητή). 

Όταν στο σύστημα οθόνης δεν έχει συνδεθεί λάμα, η οθόνη βίντεο και η ενδεικτική 

λυχνία LED των μπαταριών να μπορούν να σβήνουν αυτόματα μέσα σε 20 

δευτερόλεπτα περίπου. 

Ενδεικτική λυχνία μπαταριών: Να υπάρχει ενδεικτική λυχνία LED των μπαταριών. 

( στην οθόνη για την υπόδειξη της κατάστασης των μπαταριών). 

 

Υλικό περιβλήματος:  

Κατά προτίμηση πολυανθρακικό πολυμερές και ABS 

 

Συσκευασία:  

 

Το Σύστημα Οθόνης παρέχεται καθαρό, μη αποστειρωμένο, έτοιμο να 

χρησιμοποιηθεί μέσα σε θήκη φύλαξης, έτοιμο για την πρώτη του χρήση αφού 

τοποθετηθούν οι μπαταρίες (που θα περιλαμβάνονται). 

 

Περιγραφή 

 

Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο να είναι φορητό, άκαμπτο, σύστημα βίντεο-

λαρυγγοσκόπησης με μπαταρίες, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο 

σύστημα οθόνης πολλαπλών χρήσεων, προσαρμογέα βίντεο πολλαπλών χρήσεων 

και διάφορες λάμες μιας χρήσης. 

Σχεδιάστηκε για εξέταση και απεικόνιση του ανώτερου αεραγωγού ασθενών καθώς 

και για υποβοήθηση της εισαγωγής ενδοτραχειακού σωλήνα. 

 

Εξαρτήματα προϊόντος 

 

Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο να αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα: 

1. Ενσωματωμένο σύστημα οθόνης πολλαπλών χρήσεων  

2. Προσαρμογέα βίντεο πολλαπλών χρήσεων  

3. Διάφορες λάμες μιας χρήσης, με ή χωρίς κανάλι για την καθοδήγηση του 

ενδοτραχειακούσωλήνα .Επίσης, να διατίθεται προαιρετικό καλώδιο εξόδου βίντεο 

για σύνδεση με εξωτερικό σύστημα οθόνης. 

Σημείωση: όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να παρέχονται καθαρά, μη 

αποστειρωμένα, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. 
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Σύστημα οθόνης πολλαπλών χρήσεων  

 

Το βασικό εξάρτημα πολλαπλών χρήσεων του Βίντεο-λαρυγγοσκοπίου  είναι το 

ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας, φορητό σύστημα οθόνης με μπαταρίες και οθόνη 

OLED (οργανικών φωτοδιόδων). 

Ενσωματώνει τεχνολογία για τη λήψη εικόνων από το περιφερικό άκρο του 

προσαρμογέα βίντεο 

και προβάλλει την εικόνα στην ενσωματωμένη, έγχρωμη, αντιθαμβωτική οθόνη. 

Το σύστημα οθόνης πολλαπλών χρήσεων να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας on/off 

ενδεικτική λυχνία μπαταριών και θύρα εξόδου βίντεο . 

Να διορθώνει αυτόματα την ισορροπία λευκού και να είναι εξοπλισμένο με 

προηγμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος. 

Η ισχύς παρέχεται μπαταρίες τύπου AAA ή ΑΑ που θα τοποθετούνται στο 

διαμέρισμα μπαταριών . 

 

Προσαρμογέας βίντεο πολλαπλών χρήσεων  

 

Το δεύτερο εξάρτημα πολλαπλών χρήσεων του Βίντεο-λαρυγγοσκοπίου  είναι ο 

προσαρμογέας βίντεο που συνδέεται στο σύστημα οθόνης για τη μετάδοση εικόνων 

στο σύστημα οθόνης όταν αυτό θα τεθεί σε λειτουργία. Κάθε προσαρμογέας βίντεο 

να  περιλαμβάνει πηγή φωτός LED και κάμερα CMOS που είναι τοποθετημένα στο 

περιφερικό άκρο. 

 

Λάμες μιας χρήσης 

 

Το εξάρτημα μιας χρήσης του Βίντεο-λαρυγγοσκοπίου K αποτελείται από λάμες μιας 

χρήσης σε διάφορες εκδόσεις: 

 

Λάμα Οδηγός  

  

Η λάμα «Οδηγός» διαθέτει κανάλι καθοδήγησης που διευκολύνει την εισαγωγή του 

ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΤΣ) στις φωνητικές χορδές. Οι λάμες οδηγοί καλύπτουν 

συγκεκριμένο εύρος μεγεθών ΕΤΣ. Δεν χρειάζεται στυλεός. 

Έχει υπάρξει μέριμνα ώστε τα παρεχόμενα μεγέθη να αντιστοιχούν στις διαστάσεις 

των κοινών άκαμπτων λαρυγγοσκοπίων. Αυτό σημαίνει ότι οι λάμες μεγέθους 3 

(τόσο οι οδηγοί όσο και οι απλές) θα πρέπει να υπολογίζονται για την ίδια ομάδα 

ασθενών όπως και η απλή λάμα. 

▪ Τεχνικά χαρακτηριστικά ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ε 

 
Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη  
 
Θα διαθέτει κεφαλή 24 θέσεων με ενσωματωμένο δίσκο ανάγνωσης 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Η φυγόκεντρος ξεκινά τη λειτουργία της με την ενεργοποίηση του 
χρονοδιακόπτη(0-60 λεπτά) 

 Διαθέτει κλασικό κινητήρα με ψήκτρες, οι οποίες και αποτελούν αναλώσιμο υλικό 
του οργάνου. 
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 Διαθέτει ακουστικό σήμα που ειδοποιεί για τον τερματισμό της φυγοκέντρησης. 
 Το καπάκι κλειδώνει με απλό και ασφαλή μηχανισμό και σε περίπτωση που ο 

χρήστης ανοίξει το 
καπάκι η φυγοκέντρηση διακόπτεται. 

 Διαθέτει πλήκτρο (BREAK) για γρήγορο σταμάτημα της φυγοκέντρησης . 
 Διαθέτει αυτόματο σύστημα ζυγοστάθμισης για την απορρόφηση των 

κραδασμών. 
 Διαθέτει βαριά βάση και να στερεώνεται π.χ με βεντούζες στον πάγκο ώστε να 

αποτρέπεταιη μετακίνησή της κατά τη λειτουργία της. 
 Η αποφυγή υπερθέρμανσης της φυγοκέντρου κατά την εκτενή λειτουργία της, 

εξασφαλίζεται με ειδικές εισόδους όπου εισχωρεί ο αέρας του περιβάλλοντος στο 
εσωτερικό της. 
Βάρος:  περίπου 10 κιλά 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Αυτόματος μοριακός αναλυτής 2 θέσεων 1 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Αυτόματος μοριακός αναλυτής 4 θέσεων 1 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Συλλέκτες συλλογής δείγματος συσκευασία 30 τεμαχίων 17 

Αντιδραστήριασυσκευασία 10 τεμαχίων 50 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Βιντεολαρυγγοσκόπιο (Θήκη μεταφοράς,μπαταρίες,6 λάμες 
μίας χρήσης  

1 

Λάμες μιας χρήσης 20 

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη 1 
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Θεωρήθηκε, 11/06/2020 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μύκονος, 11/06/2020 
Ο συντάξας 

 
 
 

 
 
       Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 30/2020 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Αυτόματος μοριακός 
αναλυτής 2 θέσεων 

1 18.000,00 € 18.000,00 € 24% 4.320,00 € 22.320,00 € 

 

H’  

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Αυτόματος μοριακός 
αναλυτής 4 θέσεων 

1 28.000,00 € 28.000,00 € 24% 6.720,00 € 34.720,00 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Συλλέκτες συλλογής 
δείγματος συσκευασία 30 

τεμαχίων 
17 105,00 € 1.785,00 € 24% 428,40 € 2.213,40 € 

Αντιδραστήριασυσκευασία 
10 τεμαχίων 

50 550,00 € 27.500,00 € 6% 1.650,00 € 29.150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    29.285,00 €   2.078,40 € 31.363,40 € 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Προμήθεια ενός αυτόματου 

μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, 

συλλεκτών 

δείγματος,τωναντιδραστηρίων, 

ενός Βιντεολαρυγγοσκόπιουμε 

λάμες και 

μιαςφυγόκεντρουμικροαιματοκρίτ

η  για την εξέταση SARS-CoV 
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ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Βιντεολαρυγγοσκόπιο 
(Θήκη 

μεταφοράς,μπαταρίες,6 
λάμες μίας χρήσης  

1 2.600,00€ 2.600,00 € 24% 624,00 € 3.224,00 € 

Λάμες μιας χρήσης 20 20,00 € 400,00 € 24% 96,00 € 496,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    3,000,00 €   720,00€ 3.720,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

Φυγόκεντρος 
μικροαιματοκρίτη 

1 695,00€ 695,00 € 24% 166,80 € 861,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ    695,00 €   166,80€ 861,80 € 

 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των70.665,20€ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

 

 

Θεωρήθηκε, 11/06/2020 
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 30/2020 
 
 
 

 

Προμήθεια ενός αυτόματου 

μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, 

συλλεκτών δείγματος, των 

αντιδραστηρίων, ενός 

Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες 

και μιας φυγόκεντρου 

μικροαιματοκρίτη  για την 

εξέταση SARS-CoV 

 

Μύκονος, 11/06/2020 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 

Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αυτόματος μοριακός 
αναλυτής 2 θέσεων 

1   24%   

 

H’ 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αυτόματος μοριακός 
αναλυτής 4 θέσεων 

1   24%   

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Συλλέκτες συλλογής 
δείγματος συσκευασία 30 

τεμαχίων 
17   24%   

Αντιδραστήριασυσκευασία 
10 τεμαχίων 

50   6%   

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Βιντεολαρυγγοσκόπιο 
(με Θήκη 

μεταφοράς,μπαταρίες,6 
λάμες μίας χρήσης) 

1   24%   
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Λάμες μιας χρήσης 20   24%   

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Φυγόκεντρος 
μικροαιματοκρίτη 

1   24%   

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 
 

   
……./…..../2020 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 30/2020 
 
 
 
 
1.  

2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 

Προμήθεια ενός αυτόματου 

μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, 

συλλεκτών δείγματος, των 

αντιδραστηρίων, ενός 

Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες 

και μιας φυγόκεντρου 

μικροαιματοκρίτη  για την 

εξέταση SARS-CoV 
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Προμήθεια ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, συλλεκτών δείγματος 

και των αντιδραστηρίων για την εξέταση SARS-CoV-2 καθώς και ενός 

βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες και μιας φυγόκεντρου μικροαιματοκρίτη  για την 

εξέταση SARS-CoV 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ισχύουν οι 

ακόλουθες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα :  

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Του N.4605 Τεύχος Α’ 52/01.04.2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 

157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

7. ΦΕΚ55Α/11-03-2020 

8. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων όπως αυτές έχουν εκδοθεί και 

τροποποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Σύμβαση 

β. Τεχνική Έκθεση  
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γ. Προϋπολογισμός Μελέτης 

δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ε. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο : Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές 

Ο Δήμος Μυκόνου προτίθεται να προμηθευτεί μόνο έναν μοριακό αναλυτή με 

τα κατάλληλα αναλώσιμα σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της παρούσας 

μελέτης. 

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης 

και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαμβάνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος εκτελέσεως  

Σύμφωνα με  τις ισχύουσας διατάξεις (άρθρο 2ο της παρούσας)  και της παρούσας 

μελέτης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 

€60.980,00 συν ΦΠΑ€9.685,20 ήτοι συνολικά€70.665,20. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο : Σύμβαση και χρόνος εκτέλεσης. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής 
και της ενημέρωσης από την υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός το πολύ δέκα  ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του την επόμενη ημέρα, για την υπογραφή της σύμβασης. 

Λόγω της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί αλλά και των που παρατηρούνται 
στην αγορά ο ανάδοχος – ανάδοχοι οφείλουν να παραδώσουν τα είδη το 
συντομότερο δυνατόενώ ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με 
εξαίρεση τα αντιδραστήρια συσκευασία 10 τεμαχίων  της ΟΜΑΔΑΣ Γ η παράδοση 
των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς(3) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.Η παράδοση των ποσοτήτων θα πρέπει να γίνει σε χώρο 
και χρόνο που θα οριστεί κατόπιν των υποδείξεων της επιτροπής παραλαβής του 
Δήμου Μυκόνου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 

1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την γνωστοποίηση σ' αυτόν της κατακύρωσης κηρύσσεται 

έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .   
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2. Ο Δήμος Μυκόνου, μετά από αυτό μπορεί να επιλέξει τον επόμενο κατά σειρά 

μειοδοσίας ή να επαναλάβει τη διαδικασία. 

3. Ο Δήμος Μυκόνου και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να 

αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που 

έγινε σ' αυτόν  από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  Ποιότητα υλικών  

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους 

όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Μεταφορά-Τοποθέτηση. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργίατων προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο 

ανάδοχοςβαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή 

του προσωπικού του, κατά την μεταφορά και τηντοποθέτηση των υπό 

προμήθειαυλικώνστον χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Μυκόνου.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με αποκλειστικά δική του ευθύνη και δικά του 

έξοδα να μεταφέρει, να τοποθετήσει και να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα 

προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα μελέτη και τα από τον νόμο 

προβλεπόμενα, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο : Εγκατάσταση συσκευών 

Η μεταφορά και εγκατάστασητων υπό προμήθεια συσκευών θα γίνειαπό των 

ανάδοχοχωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον Δήμο Μυκόνου μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και έως την ολοκλήρωση αυτής με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον 

Δήμο Μυκόνου. Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  

Εάν κατά την εγκατάσταση και προμήθειατων υλικών, κριθεί από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης , μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή του. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση οριστικής απόρριψης 

ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής υποχρέωσης, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 12ο : Παραλαβή 

Ι. Αρμόδιο όργανο 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 

221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή 

Κατά τη διαδικασία της προμήθειας των υλικών σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον 

Δήμο Μυκόνουπραγματοποιείταιποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος.  

ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος 

 

Η σύβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή 

περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

• μακροσκοπική εξέταση, 

• μηχανική εξέταση, 

• μέτρηση απόδοσης , 

•πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

Το κόστος (εάν υπάρχει) διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον 

προμηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές (άρθρο 208 

παρ.6 του Ν.4412/16) 

V. Δυνατότητες Επιτροπής 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 

- την αρμόδια υπηρεσία  

- την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 

Εάν κατά την εγκατάσταση - προμήθειατων υλικών διαπιστωθεί απόκλιση από τις 

συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 

απομάκρυνση και αντικατάσταση των υλικών εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 

εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί 

στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο. 

ΆΡΘΡΟ 13ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.  

 

ΆΡΘΡΟ 14ο : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε 

τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών μεταφοράς του είδους 

στους χώρους του Δήμου Μυκόνου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

Επίσης τα απαιτούμενα για την μεταφορά και εγκατάσταση μέσα, τα υλικά και τα 

μηχανήματα για την εναπόθεσή του στον χώρο που θα υποδείξει ο ΔήμοςΜυκόνου, 

καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, 

μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Άρθρο 15ο  Λοιπές διατάξεις 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

Θεωρήθηκε, 11/06/2020 

 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

 

 

  

 

- Την υπ’ αριθ. 217/18-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

6ΛΝΘΩΚΚ-02Ξ) με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω δαπάνη και διατίθεται η 

πίστωση του ποσού σε βάρος του ΚΑ 15-6474.0003 του προϋπολογισμού έτους 

2020.  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463.2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Μύκονος, 11/06/2020 
Ο συντάξας 

 
 
 

Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
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4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020)  
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.   Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 30/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου 

για την «Προμήθεια ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 2 ή 4 θέσεων, συλλεκτών δείγματος 

και των αντιδραστηρίων, ενός Βιντεολαρυγκοσκόπιου με λάμες και μιας φυγόκεντρου 

μικροαιματοκρίτη  για την εξέταση SARS-CoV,  για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας 

Μυκόνου», καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτή στο σκεπτικό της 

παρούσας, προϋπολογισμού 70.665,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

Β.  Εγκρίνει την ανωτέρω προμήθεια με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 

147). 

 

 

Γ.   Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2020. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

        

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος 22/06/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


