
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33/29.11.2017 
 

ΘΕΜΑ 25ο : Προμήθεια τεσσάρων (4) απινιδωτών και τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας για τις 
εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ. 

 
Η Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ., αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το ν. 423 της 21/21.8.1976/(Α'223) «Περί Γυμναστηρίων…». 
2. Το ν. 4270/28.06.2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Την ΥΑ οικ.46596 ΦΕΚ Β/1793/2004, άρθρο 7 «χώροι και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών», 

Ερασιτεχνικός & επαγγελματικός αθλητισμός, εφαρμογή άρθρου 56Α Ν.2725/99. 
4. Την Υ.Α. Υ4Α/οικ.15576 ΦΕΚ 219/Β/22.2.2007 
5. Τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, σχετικά με την Καρδιοπνευμονική 

Αναζωογόνηση. 
6. Την πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό χρήσης του 2017. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α΄ Να εγκρίνει την προμήθεια τεσσάρων (4) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τις 
εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.  
➢ Η συσκευές θα είναι καινούργιες και αμεταχείριστες, και θα περιλαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. 
➢ Θα πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και θα διαθέτουν σήμανση CE. 
➢ Χρόνος φόρτισης μπαταρίας και επαναφόρτισης μετά από ηλεκτροσόκ, λιγότερος από 15 

δευτερόλεπτα. 
➢ Φωνητικά μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή, στην ελληνική γλώσσα. 
➢ Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη, τουλάχιστον. 
➢ Τεχνική υποστήριξη από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και αναλώσιμων.  
➢ Οι συσκευές θα εκτελούν αυτόματο έλεγχο λειτουργίας των κυκλωμάτων και σε περίπτωση 

αναγνώρισης βλάβης  θα παρέχουν ευδιάκριτη οπτική ένδειξη.  
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Στα πλαίσια της προμήθειας, θα περιλαμβάνονται: 
➢ το κόστος αγοράς:  

• των ηλεκτροδίων ενηλίκων 

• των παιδιατρικών ηλεκτροδίων 

• της μπαταρίας 
➢ η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και των ηλεκτροδίων 
➢ ο μέγιστος αριθμός ηλεκτροσόκ της κάθε μπαταρίας 

 
Β΄ Να εγκρίνει την προμήθεια τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας με συναγερμό ανοίγματος, τα 
δύο (2) εσωτερικού χώρου και τα υπόλοιπα δύο (2) εξωτερικού χώρου 
 
Γ Να γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη των παραγράφων Α΄ και Β΄ ή για 
το σύνολο αυτών. 
 
Δ΄ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 13.12.2017. 
 

Η ανώτερη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 1899 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 , στην οποία δηλώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, η 
προμηθεύτρια εταιρία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του ν. 4412/2016, άρθρο 73, παράγραφος 1 και 2 και ότι κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, θα προσκομίσει ως αποδεικτικά μέσα τα παρακάτω : 

▪ φορολογική ενημερότητα 
▪ ασφαλιστική ενημερότητα 
▪ αντίγραφο ποινικού μητρώου 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29.11.2017 
Ο γραμματέας 

 
 
 

Παναγιώτης Μαστροθύμιος 
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