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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια φορητών φαρμακείων για όλα τα
οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Νικαίας -Αγ.Ι. Ρέντη, για το οικ. έτος 2020,
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 998,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για
το σκοπό αυτό ,έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 σχετική δαπάνη με τίτλο
«Προμήθεια ειδών φαρμακείου και λοιπών ειδών ασφαλείας για τα οχήματα του
Δήμου» και Κ.Α 20.6681.0001
Η δαπάνη αυτή θεωρείται απαραίτητη για την νόμιμη και ασφαλή κυκλοφορία τους στους
οδικούς άξονες, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία , η παράδοση των οποίων θα γίνει εντός
(1) ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.
Εχοντας υπόψη
1.Των διατάξεων της παραγρ. 26 του άρ. 81 του Κ.O.K., που κυρώθηκε με το νόμο 614/77
(ΦΕΚ 167 Α'/1977).
2. Το έγγραφο του Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών με αριθμό Α1β/4/14 Ιανουαρίου

Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, όλων των κατηγοριών,
καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, την υποχρέωση
εφοδιασμού των οχημάτων τους με κιβωτίδιο υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών.
Καθορίζουμε το περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών, το οποίο πρέπει να
αποτελείται από τα εξής:
α) Ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστο.
β) Τέσσερα (4) κουτιά αποστειρωμένες γάζες.
γ) Ένα (1) καρούλι λευκοπλάστη.
δ) Τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους.
ε) Δύο (2) αιματοστατικούς επιδέσμους.

στ) Ένα (1) φιαλίδιο με 50 ml, τουλάχιστο οινόπνευμα και
ζ) Ένα φιαλίδιο με 50 ml, τουλάχιστο, Mercurochrome.
Το κιβωτίδιο πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται στο αυτοκίνητο σε θέση που
να εξασφαλίζει, σε περίπτωση ανάγκης, ευχέρεια άμεσης χρησιμοποιήσεώς του, δεν
πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο,
εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.
Το περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών
ή των οδηγών των αυτοκινήτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την
κατανάλωσή του. Ειδικώς, το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτιδίου πρέπει, με ευθύνη
των γιατρών ιδιοκτητών και οδηγών των αυτοκινήτων, να ανανεώνεται, λόγω των
ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά
χρονικά διαστήματα, όχι πέρα των δύο ετών.
Το περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι φτιαγμένο από
ανθεκτικό πλαστικό υλικό, που θα αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΚΊΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
CPV: 33680000-0 (Φαρμακευτικά είδη)
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΚΟΥΤΙ πρώτων βοηθειών

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1
2
3
4

α) Ένα (1) πακέτο βαμβάκι
υδρόφιλο των 100
β) Δύο (2) κουτιά
αποστειρωμένες γάζες.
γ) Ένα (1) καρούλι
λευκοπλάστη.
δ) ‘Έναν (1) ατομικούς
επιδέσμους.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Ένα (1) φιαλλίδιο με 100 ml
οινόπνευμα

2

Ένα φιαλλίδιο με 100 ml ,
Mercurochrome

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΚΟΥΤΙ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΚΟΥΤΙ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ Μονάδας ΣΕ
€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1,00

110,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ

110,00
26.40
136,40

110

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

110

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

110

ΤΙΜΗ Μονάδας ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ
€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

0,60

66,00

1,60

176,00

1,40

154,00

0,90

99,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ

495.00
64.35
559,35

ΤΙΜΗ Μονάδας ΣΕ ΔΑΠΑΝΗ
€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1,80

198,00

0.80

88,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 6%
ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ
Οι τιμές ελήφθησαν βάσει ενδεικτικών τιμών εμπορίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΚΊΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ

286,00
17,16
303,16

