
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
∆ΗΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                                                    ∆ράµα: 18/04/2018         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 11233 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονοµικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ:2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/µείο: mmeli@dimosdramas.gr                   
 
                       

 
   Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προµήθεια επιτοίχιου 
απινιδωτή µε την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προµήθεια επιτοίχιου απινιδωτή, για 
το ∆ηµοτικό κολυµβητήριο, σύµφωνα µε το Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αριθµ. πρωτ: 8250/16-03-2018 
ενώ η δέσµευση της πίστωσης έγινε µε την αριθµ. 558/10-04-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 2.000,00€ µε το Φ.Π.Α.     
 
Επιτοίχιος απινιδωτής στο δηµοτικό κολυµβητήριο 
Περιγραφή 
Ο αυτόµατος φορητός απινιδωτής, κάνει πολλά περισσότερα από το να παρέχει απλά απινίδωση. 
Όταν η καρδιακή ανακοπή συµβεί, οι στατιστικές δείχνουν ότι µόνο τα µισά από τα θύµατα θα 
χρειαστούν απινίδωση, αλλά σχεδόν όλοι θα χρειαστούν καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση 
(CPR). 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους µη-επαγγελµατίες ανανήπτες να έχουν στη διάθεση τους έναν 
αυτόµατο φορητό απινιδωτή, ικανό να τους βοηθάει σε κάθε τους βήµα. Ο απινιδωτής, διασφαλίζει 
ότι ο ανανήπτης θα αντιδράσει όπως απαιτείται σε κάθε του ενέργεια κατά τη διάρκεια της ανάνηψης 
ενός θύµατος καρδιακής ανακοπής. 
Ο φορητός απινιδωτής, µπορεί αποτελεσµατικά να παρακολουθεί εάν γίνεται σωστά η 
καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση και να διορθώνει τον ανανήπτη για να παρέχει θωρακικές συµπιέσεις 
στο σωστό ρυθµό και στο επιθυµητό βάρος. Επίσης, καθ’όλη τη λειτουργία της η συσκευή καθοδηγεί 
το χρήστη µε καθαρές φωνητικές και οπτικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής, λειτουργεί σύµφωνα µε τον αλγόριθµο του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, και παρέχει διφασική απινίδωση κυµατοµορφής. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς 
κάθε ηλικίας, ακόµα και σε βρέφη άνω του ενός έτους, µε τη χρήση των κατάλληλων ηλεκτροδίων. 
Ο απινιδιστής, είναι ιδιαίτερα µικρός σε όγκο και βάρος και µπορεί να µεταφερθεί εύκολα και άµεσα 
όπου απαιτηθεί. Η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε σκόνες, υγρά και κραδασµούς και 
διασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης του ακόµα και σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Ο φορητός αυτόµατος απινιδωτής, λειτουργεί µε µπαταρίες λιθίου (Duracell 123a) υψηλής 
αυτονοµίας και µπορεί να παρέχει µέχρι και τριακόσιες (300) απιδινώσεις ή δεκατρείς (13) ώρες 
συνεχούς λειτουργίας. 
Η συσκευή διαθέτει ειδικό αλγόριθµο που εκτελεί αυτόµατους περιοδικούς ελέγχους και ενηµερώνει το 
χρήστη για την κατάσταση λειτουργίας σε ευδιάκριτη οθόνη. Επίσης, διαθέτει ψηφιακή µνήµη που 
καταγράφει και αποθηκεύει τα λαµβανόµενα δεδοµένα κατά τη διάρκεια χρήσης, για µετέπειτα 
ανάγνωση και αξιολόγηση τους. 
Ο αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής, προορίζεται για χρήση σε δηµόσιους χώρους, χώρους µαζικής 
συνάθροισης πληθυσµού όπως ξενοδοχεία, αθλητικοί χώροι, γυµναστήρια, SPA, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, 
σταθµοί µετρό, κ.α χώροι, όπου η εξειδικευµένη βοήθεια δεν δύναται να είναι πάντοτε παρούσα ή 
άµεση. 
 
 
 



Ο φορητός απινιδιστής, διατίθεται πλήρης µε θήκη µεταφοράς, , ζεύγος αυτοκόλλητων 
ηλεκτροδίων ενηλίκων, σετ µπαταριών καθώς και κιτ ανάνηψης µε µάσκα στοµατικών εµφυσήσεων, 
ψαλίδι, ξυράφι και γάντια. 
Χαρακτηριστικά 
∆ιφασική τεχνολογία 
Πατενταρισµένο σύστηµα καθοδήγησης 
∆υνατότητα χρήσης µε ηλεκτρόδια 
Ενσωµατωµένη οθόνη µε απεικόνιση ΗΚΓτος 
Φωνητικές καθαρές οδηγίες στα Ελληνικά 
Λειτουργία από µπαταρίες λιθίου CR123 
Αυτόµατοι περιοδικοί έλεγχοι λειτουργίας\ 
Ενσωµατωµένη µνήµη καταγραφής περιστατικού 
Πενταετής εγγύηση λειτουργίας 
Κατάλληλος για χρήση σε ασθενείς κάθε ηλικίας 
Εγγυηµένη ποιότητα και αξιοπιστία 
Προτεινόµενη Χρήση 
Για χρήση από µη ιατρικό προσωπικό σε δηµόσιους χώρους και χώρους µαζικής συνάθροισης 
πληθυσµού όπως γραφεία, ξενοδοχεία, χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, γυµναστήρια, SPA, 
∆ηµόσιους Οργανισµούς και υπηρεσίες, σταθµούς τρένων και µετρό, και άλλους χώρους όπου η 
εξειδικευµένη βοήθεια δεν δύναται να είναι πάντοτε παρούσα ή άµεση.  
Προδιαγραφές 
∆ιαστάσεις : 29.2 x 24.1 x 13.3cm  
Βάρος : 3.1 kg πλήρης µε µπαταρία και ηλεκτρόδια 
Τροφοδοσία : 1.0 x Μπαταρίες λιθίου CR123 µη επαναφορτιζόµενες 
Αυτονοµία : 5 έτη ή 225 σοκ στα 200J ή 780 λεπτά συνεχούς λειτουργίας 
Τεχνολογία : ∆ιφασική Ενέργεια 
Ενέργεια : Μεταβλητή από 120 έως και 200 Jules 
Οθόνη : 6.6 x 3.3cm LCD µε απεικόνιση καρδιογραφήµατος 
Προστασία περιβλήµατος : IP55 
Θερµοκρασία λειτουργίας : 0Οc έως 50oC 
Περιεχόµενα 
Φορητός απινιδωτής, µε απεικόνιση καρδιογραφήµατος 
∆έκα µπαταρίες CR123 Photo Flash Lithium  
Θήκη προστασίας και µεταφοράς 
Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης ενηλίκων Stat Padz  
Οδηγίες χρήσης 
Εγγύηση  κατασκευαστή πέντε (5) ετών 
 
     Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισµένη έως και την Τρίτη 
24/04/2018 και ώρα 09:30 πµ, στο Τµήµα Προµηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαµβάνονται µετά την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυµία & λοιπά στοιχεία 
Προς: ∆ήµο ∆ράµας, ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προµήθεια……………………………..  
 
  Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισµού  
 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο καθηµερινά 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες επί της µελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη ∆/νση Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας & Πολιτισµού κος Ι. Λαζαρίδης στο τηλ:2521027415 και επί της διαδικασίας της 
προµήθειας στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας, κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 
2521350630. 
  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 



 
 

 
 
 

∆ήµος ∆ράµας                                                                           «Προµήθεια επιτοίχιου απινιδωτή» 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαµηλότερη τιµή 
Τµήµα Προµηθειών                                                                                   

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 
Έδρα ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________∆ΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

 

Περιγραφή Συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

Επιτοίχιος απινιδωτής (όπως παραπάνω) 

 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

Ολογράφως µε Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

Είναι απολύτως σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προµηθευτή ή νόµιµου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


