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Χανιά, 24/09/2012                    

 

Προς: Μέλη Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραµµατέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 

 

««ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ»»  

«Προµήθεια Αυτόµατων Εξωτερικών Απινιδωτών για τη διαχείριση 

επειγόντων περιστατικών & την προστασία της υγείας των πολιτών» 

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και δράσεων για τη την προάσπιση της υγείας των πολιτών 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους µέσω της πρόληψης, ο ∆ήµος Χανίων προχώρησε 
στην προµήθεια δύο αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών (µηχανηµάτων 

καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης).  

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως «Καλή Πρακτική» έχει πολύ 

χαµηλό κόστος υλοποίησης, προασπίζει τη δηµόσια υγεία και αναδεικνύει το κοινωνικό 

πρόσωπο του ∆ήµου.  

Η χρησιµότητα του εξωτερικού απινιδωτή είναι πολύ µεγάλη καθώς µπορεί να αποδειχθεί 
σωτήριος για κάποιον άνθρωπο στα κρίσιµα λεπτά για τη ζωή του σε περίπτωση ανακοπής. 
Πρόκειται για συσκευή, απλή στη χρήση της, που χορηγεί αυτόµατα ηλεκτρικό ρεύµα µε τη 

µορφή απινίδωσης στην καρδιά για να επαναφέρει τον κανονικό της ρυθµό. 

Ο ένας απινιδωτής τοποθετήθηκε στο κεντρικό κτίριο του 

∆ηµαρχείου Χανίων, ενώ ο δεύτερος «χρεώθηκε» στη 

∆ηµοτική Αστυνοµία και βρίσκεται πάνω σε δίκυκλο της 

Υπηρεσίας ώστε - σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – οι 
δηµοτικοί αστυνόµοι να µπορούν να τον 

χρησιµοποιήσουν. Για το σκοπό µάλιστα αυτό 

πραγµατοποιήθηκε, από προσωπικό του ΕΚΑΒ Χανίων, 

εκπαίδευση και επιµόρφωση πάνω στη λειτουργία του 

αυτόµατου απινιδωτή σε δηµοτικούς υπαλλήλους και 

δηµοτικούς αστυνοµικούς. Παράλληλα, ο ∆ήµος 

προχώρησε και στη διοργάνωση σεµιναρίων 
επιµόρφωσης πολιτών σχετικά µε την 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση «Αυτόµατης Απινίδωσης» και 

τα οποία έχουν παρακολουθήσει έως σήµερα πάνω από 150 δηµότες. 

Υλικό Τεκµηρίωσης 
Για την πληρέστερη ενηµέρωση σας όπως και για την υποστήριξη υλοποίησης αντίστοιχης 
ενέργειας στο ∆ήµο σας, σας αποστέλλω σχετικό υλικό τεκµηρίωσης: 

1. Απόφαση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια απινιδωτών. 

2. ∆ηµόσια Ανακοίνωση για την προµήθεια αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών. 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Απινιδωτή. 

4. Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης προµήθειας 
αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών. 
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