
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Θεσ/νίκη  4 - 8 - 2020 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                         Αρ. Μελέτης:  1 / 2020 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Tαχ. ∆/νση:  Γρ. Λαµπράκη & Κλεάνθους 57                     
Ταχ. Κώδικας: 54453  
Πληροφορίες: Α. Οικονόµου                    
Τηλέφωνo    2313317646                      
e-mail: .   ath.oikonomou@thessaloniki.gr                
Fax: 2313316127  

 

ΕΡΓΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ” 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2020 

ΚΑ:15.004/7135.04.01 

 

 
“Προµήθεια Αθλητικού Εξοπλισµού και εξοπλισµού γυµναστικής” 

 

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Σαράντα επτά χιλιάδων τριαντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (47.031,40 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%  

                                    ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 37415000-0 “Αθλητικός Εξοπλισµός” 

                                                              37440000-4  «Εξοπλισµός Γυµναστικής»” 

                             

 

                             

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

-Τεχνική Έκθεση 

-Τεχνικές Προδιαγραφές--Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

-Γενικά χαρακτηριστικά-Ειδικοί όροi 

-Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Tαχ. ∆/νση:  Γρ. Λαµπράκη & Κλεάνθους 57                     
Ταχ. Κώδικας: 54453                                                                              
Πληροφορίες: Α. Οικονόµου-  Ε. Τσίγγος 

Τηλέφωνo:  2313317646 -  2313317633 

e-mail:  ath.oikonomou@thessaloniki.gr 
            e.tsingos@thessaloniki.gr 
Fax: 2313316127  

 

 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ   
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ” 
 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2020 

 ΚΑ:15.004/7135.04.01 

       15.004/6699.01.01 

 
∆ΑΠΑΝΗ:  47.031,40 € συµπεριλαµβανοµένου  
του Φ.Π.Α.24% 

 

 Αρ. Μελέτης  1 / 2020 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού για τα ∆ηµοτικά 

Γυµναστήρια, στην προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής εξωτερικού χώρου, για τη δηµιουργία  

υπαίθριου χώρου άθλησης στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης (TMHMA Α), καθώς επίσης και στην προµήθεια 

εξοπλισµού γυµναστικής για τα ∆ηµοτικά Γυµναστήρια και για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος 

της ∆ηµιουργικής Απασχόλησης σε σχολεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από το Τµήµα Προγραµµάτων και ∆ια 

Βίου Μάθησης (ΤΜΗΜΑ Β). 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ικανοποιώντας τα αιτήµατα των πολιτών και αντιλαµβανόµενος τα 

ευεργετικά αποτελέσµατα της συστηµατικής άσκησης στη βελτίωση της σωµατικής και ψυχικής υγείας των 

πολιτών, επιθυµώντας να παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες κάθε ηλικίας να γυµναστούν εύκολα, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ηµέρας και κατόπιν της τεράστιας ανταπόκρισης των ∆ηµοτών στα τέσσερα πάρκα που 

τοποθετήθηκαν όργανα, προτίθεται να προβεί εκ νέου στην προµήθεια υπαίθριων οργάνων γυµναστικής για 

την αναβάθµιση του αστικού αθλητικού εξοπλισµού των ελεύθερων δηµόσιων χώρων. 

 Επιπλέον, στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισµού συµπεριλαµβάνεται 

µεταξύ άλλων η λειτουργία έξι (6) ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων µε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες, οι οποίες 

είναι εξοπλισµένες µε συµβατικά και ηλεκτρονικά µηχανήµατα εκγύµνασης και µικροόργανα γυµναστικής. 

Λόγω της συνεχούς χρήσης του εξοπλισµού αυτού καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και της επακόλουθης 

φθοράς, είναι απαραίτητη η ανανέωση του, προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής εκγύµναση 

των αθλουµένων, καθώς και η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Τέλος, η  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού υλοποιεί επί 20 συναπτά έτη το πρόγραµµα 

«∆ηµιουργική Απασχόληση Μαθητών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», το οποίο προσφέρεται δωρεάν στους 

δηµότες της πόλης µας και απευθύνεται σε εργαζόµενες µητέρες, πολύτεκνες µητέρες, µονογονεϊκές  

οικογένειες, καθώς και σε οικογένειες  παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτού, για την υλοποίηση του 

µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής απαιτείται η χρήση εξοπλισµού γυµναστικής. 

Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την χρησιµοποίησή τους στις 
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αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα όργανα γυµναστικής ανοικτού χώρου θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση από 

κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης ότι πληρούν τις Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού πρότυπου, που αφορά 

στον µονίµως εγκατεστηµένο εξοπλισµό εκγύµνασης σε εξωτερικούς χώρους.  

 Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν τα ζητούµενα είδη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα ενός 

ευρώ και σαράντα λεπτών (47.031,40€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%  

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τµήµατα (Α , Β), για 

τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τµήµατος για το σύνολο των ειδών. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι παρακάτω όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαράβατοι, ισχύουν για τα υπό προµήθεια 

είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα (µια) από αυτούς (ες), θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό των 

προσφορών.  

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

• Μοτέρ:  3,8 hp (κατ΄ ελάχιστο) inverter (AC) ψηφιακό µοτέρ µε σιωπηλή λειτουργία 

• Τύπος πλαισίου: ατσάλι βαρέως τύπου µε καλύµµατα αλουµινίου 

• Ενδείξεις κονσόλας: Χρόνος, απόσταση, θερµίδες , ταχύτητα, κλίση, ρυθµός, METs, 
καρδιακοί παλµοί  

• Προγράµµατα:             5 προγράµµατα ταχύτητας (mountain-land)  
5 προγράµµατα κλίσης 

5 αυτόµατα προγράµµατα ταχύτητας 

1 πρόγραµµα ελέγχου καρδιακών παλµών ( ΗRC) 
• Ταχύτητα : 1,0 -20 km/h 

• Κλίση : ηλεκτρική 0%-20%  
• ∆άπεδο : Αντικραδασµικό σύστηµα, πάχος 25mm 

• Ιµάντας : 2πλου πάχους που δεν χρήζει συντήρησης 

• Επιφάνεια ιµάντα: 1630X600 mm 

• ∆ιάµετρος κυλίνδρων: 75 mm εµπρός, 75mm πίσω 

• Μέγιστο βάρος χρήσης : 160 kg 

• ∆ιαστάσεις (ανοιχτός):236Χ98Χ178 cm 

• Σύστηµα αυτορύθµισης του µοτέρ για έλεγχο και προσαρµογή στο πάτηµα του αθλούµενου 

• Ενσωµατωµένο σύστηµα εκποµπής αέρα από την κονσόλα 

• Οπίσθια στήριξη µε δύο πέλµατα από κάθε πλευρά 

Πιστοποίηση ασφαλείας CE 

2. ΤΡΟΧΟΙ ΤΑΙ-ΤΣΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 

3. OΡΓΑΝΟ ΙΠΠΑΣIΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

4. ∆ΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΠΟ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ 
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5. ∆ΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ-ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 

6. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

7. ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

8. ∆ΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΡΜΟΥ 

9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 

 

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο 

προµηθευτή, στις θέσεις που θα  υποδειχθούν από τον ∆ήµο Θεσ/νίκης. 

 Επιπλέον, για τα είδη µε Α/Α 2-9 ισχύουν τα εξής:  

Τα κύρια µεταλλικά µέρη τους θα είναι κατασκευασµένα εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτους σωλήνες 

AISI 304 INOX ή AISI 316 INOX  και θα είναι κατασκευασµένα από συνδυασµό σωλήνων κυκλικής διατοµής 

και ορθογώνιων συµπαγών στοιχείων. Οι διατοµές των σωλήνων της κατασκευής πρέπει να έχουν ελάχιστο 

πάχος 3mm και διαµέτρους από Ø33mm έως Ø88mm. 

 Όλα τα άκρα των σωλήνων θα είναι σφραγισµένα µε αυτογενή συγκόλληση και σε όλα τα σηµεία 

κίνησης θα χρησιµοποιούνται ρουλεµάν κλειστού τύπου.   

 Ο κεντρικός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε µεταλλική βάση, η οποία θα είναι 

εγκλωβισµένη εντός οπλισµένου σκυροδέµατος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται µε µπουλόνια 

INOX τουλάχιστον 16mm για λόγους σταθερότητας. 

Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσης και 

ενηµέρωσης για τους ασκούµενες µυικές οµάδες στην ελληνική γλώσσα. Πινακίδα ασφαλείας θα πρέπει να 

τοποθετηθεί σε κεντρικό σηµείο του πάρκου µε πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες χρήσης του χώρου. 

 H προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό 

ασφαλείας χρήσης και ποιότητας των οργάνων εκδοθέν από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης ΕN 

16630:2015 του κατασκευαστή. Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισµού, ο υποψήφιος προµηθευτής  θα πρέπει να 

προσκοµίσει  πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων 

των πελατών και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και ISO 14001:2015 για τον 

καθορισµό των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης, και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια των εργαζοµένων .           

  Για τα είδη µε A/A  1  ο χρόνος εγγύησης θα είναι 10 έτη για τον σκελετό και 4 έτη σε όλα τα 

ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη.  

     Για τα είδη µε Α/Α 2 - 9 ο χρόνος εγγύησης θα καλύπτει: 

• εγγύηση για διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για 10 χρόνια 

• εγγύηση για τα υλικά 3  χρόνια 

• εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών ετών από την παραλαβή των οργάνων (εκτός 

βανδαλισµών) 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Είδος υλικού Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδας 
(€) 

∆απάνη ολική 
(€) 

 
1. 

 
∆ιάδροµος για επαγγελµατική 
χρήση 

τµχ 3 4.600,00€ 13.800,00€ 

 
2. 

 

 
Τροχοί ται-τσι και σώµατος 

 
τµχ 

 
1 

 
1.990,00€ 

 
1.990,00€ 

3. Όργανο ιππασίας εξωτερικού 

 χώρου 

Τµχ. 1 1.900,00€ 1.900,00€ 

4. ∆ιπλό όργανο πρέσας ποδιών και 
πάγκος πιέσεων εξωτερικού 
χώρου 

Τµχ.  1 3.400,00€ 3.400,00€ 

5. ∆ιπλό όργανο πιέσεων στήθους 
και έλξεων ώµων  

Τµχ 1 3.480,00€ 3.480,00€ 

6. Όργανο ελλειπτικής κίνησης 
ποδιών εξωτερικού χώρου 

Τµχ.  1 2.100,00€ 2.100,00€ 

7. Αεροπερπατητής εξωτερικού 
χώρου 

Τµχ.  1 2.380,00€ 2.380,00€ 

8. 
 
 

9. 

∆ιπλό όργανο περιστροφής 
κορµού 

 
Παράλληλες µπάρες  
εξωτερικού χώρου 

Τµχ. 
 
 

Τµχ.  

1 

 
 

1 

1.850,00€ 

 

 
1.350,00€ 

1.850,00€ 

 

 
1.350,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 32.250,00€ 

Φ.Π.Α 24%  7.740,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.990,00€ 

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

 

Επί ποινή αποκλεισµού, ο υποψήφιος προµηθευτής  θα πρέπει να προσκοµίσει  πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 για τη διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή 

βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και ISO 14001:2015 για τον καθορισµό των απαιτήσεων για την 

ανάπτυξη και την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, και OHSAS 18001:2007 για την 

ασφάλεια των εργαζοµένων .           

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α 
 

Ποσότητα 
(τµχ) 

Τιµή 
µονάδας € Σύνολο € 

1 ΜΠΑΛΑ PILATES 19cm, 100gr, αντοχής 150kg 55 1,65 90,75   

2 
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι  PILATES διαµέτρου 35,5cm, βάρους 
0,80kg 

20 17,10 342,00   

3 
ΑΛΤΗΡΑΣ 1KG µε επικάλυψη λάστιχου, 
οκτάπλευρος, µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή  

60 2,90 174,00   

4 
ΑΛΤΗΡΑΣ 2KG  µε επικάλυψη λάστιχου, 
οκτάπλευρος, µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή 

30 5,50 165,00   

5 
ΑΛΤΗΡΑΣ 3KG µε επικάλυψη λάστιχου, 
οκτάπλευρος, µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή 

16 8,50 136,00   

6 
ΑΛΤΗΡΑΣ 4KG µε επικάλυψη λάστιχου, 
οκτάπλευρος, µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή 

20 11,00 220,00   

7 

ΒΑΡΗ ΑΚΡΩΝ 1KG (ζεύγος),  εξωτερικό υλικό 
Neoprene, µε Velcro, σταθερού βάρους, µε πλατύ 
µονό ιµάντα στερεώσης 

65 8,90 578,50   

8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ µε βίδα, Ø28mm  6 1,10 6,60   

9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ µε µανταλάκι, Ø28mm     10 1,60 16,00   

10 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ για µεγάλες µπάρες 
Ø50mm  

6 3,90 23,40   

11 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ BODY PUMP µε µανταλάκι, Ø28mm   30 1,60 48,00   

12 
ΣΤΡΩΜΑ PILATES από υλικό TPE αντιολισθηρό 
∆ιαστάσεις: 173x61cm x 6mm 

80 10,50 840,00   

13 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 10kg από διπλό 
ιµάντα µε οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό µήκος 
περίπου 90cm  
Υλικό κατασκευής: Νάυλον 

10 8,50 85,00   

14 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 15kg από διπλό 
ιµάντα µε οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό µήκος 
περίπου 90cm  
Υλικό κατασκευής: Νάυλον 

20 8,80 176,00   

15 
ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΑΛΑΚΟ σε ρολό 45 m και 
πάχους 0,20mm  

1 60,00 60,00   

16 
ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΕΣΑΙΟ σε ρολό 45 m και 
πάχους 0,25mm  

1 70,00 70,00   

17 
ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΣΚΛΗΡΟ σε ρολό 45 m και 
πάχους 0,30mm 

1 80,00 80,00   

18 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡ∆ΕΛΑ (LOOP)  2kg 30X5cmX0,4mm 20 1,80 36,00   

19 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡ∆ΕΛΑ (LOOP) 4kg 30X5cmX0,6mm 20 2,50 50,00   

20 

ΜΠΑΡΑ BODY PUMP από κούφιο σωλήνα µε 
αφρώδη λαβή και ασφάλειες, µήκους 1300mm, 
διαµέτρου 28mm 

15 26,00 390,00   

21 

STEP AEROBIC επαγγελµατικό, µε αντιολισθηρό 
πέλµα, από χλωριούχο πολυβινύλιο µε µεταβλητό 
ύψος 13-18-22cm< συνολικών διαστάσεων 
69x40x22cm περίπου 

15 64,00 960,00   

22 
∆ΙΣΚΟΣ BODY PUMP 1,25KG για µπάρες 28mm, 
από λάστιχο και δακτυλίδι νάυλον 

30 5,00 150,00   

23 ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο.5 από PVC 10 17 170,00   
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24 

ΜΠΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Νο.3 γυαλιστερή, αντοχής,  
Υλικό εξωτερικά polyester A’ Ποιότητας. Χρήση: Σε 
όλα τα είδη γηπέδων  (φυσικό, συνθετικό χόρτο & 
ξηρό γήπεδο). 

12 10,9 130,80   

25 

ΜΠΑΛΑ HANDBALL No.0 , junior, διαµέτρου 15,5cm, 
βάρους 230g. Υλικό: Συνθετικό δέρµα soft, ελαφριά, 
µε βαλβίδα αέρος, ραφτή µε 32 φέτες.  

10 12 120,00   

26 
ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΪ Νο.4 από PVC, µε 3 στρώσεις (2 
Nylon + 1 Polyester), περιµέτρου 620-640mm. 

10 13 130,00   

27 
ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ από εύκαµπτο PVC, ύψους 
23cm 

50 1,1 55,00   

28 
ΡΑΒ∆ΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  ξύλινη, µήκους 100cm, 
Ø24mm 

25 2,5 62,50   

29 
ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ µήκους 4m. πλάτους 5cm, µε 
µήκος µπαγκέτας 56cm 

20 7 140,00   

30 ΣΤΕΦΑΝΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 70cm, διατοµής 19mm, 230gr 20 4,9 98,00   

31 
ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ από πολυπροπυλένιο, 
διαµέτρου 10mm, µήκους 3m 

25 3 75,00   

  Μερικό Σύνολο 5.678,55€ 

  Φ.Π.Α. 1.362,85€ 

  
Συνολικό κόστος µε 

Φ.Π.Α. 
7.041,40€ 

 

 
 

              ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΜΗΜΑ Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

32.250,00€ 7.740,00€ 39.990,00€ 

2 ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

5.678,55€ 1.362,85€ 7.041,40€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.928,55€ 9.102,85€ 47.031,40€ 

 

 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 

       Επί ποινή αποκλεισµού ο φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή 

των προσφερόµενων ειδών, κωδικό προϊόντος και φωτογραφία ανά είδος, προκειµένου να διαπιστωθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή η συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 Ο “προσφέρων” υποχρεούται να δηλώσει ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την 

επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονοµαζόµενες), 

προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα του, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, αυτό µε το 
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οποίο είναι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο ή στο εµπορικό µητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασής του. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλλει  προσφορά  για το σύνολο των επιµέρους ειδών και ποσοτήτων. 

Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο της ποσότητας ή µέρος των υπό προµήθεια ειδών, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν διαθέσιµο ενδεικτικό δείγµα των α/α 

2-9 επί ποινή αποκλεισµού, από τα προσφερόµενα είδη σε αποθηκευτικό του χώρο ή εάν έχουν 

τοποθετηθεί  αντίστοιχα µηχανήµατα µετά από δηµόσιο διαγωνισµό κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, έως και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, ώστε η επιτροπή να αποφανθεί για τη 

συµφωνία των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές  της µελέτης.. 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιµής  για το σύνολο (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

  Ο ανάδοχος οφείλει εντός (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να έχει εκτελέσει την 

προµήθεια και την εγκατάσταση των ειδών στους προβλεπόµενους χώρους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 Β.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 

          Επί ποινή αποκλεισµού ο φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιέχει αναλυτική τεχνική 

περιγραφή των προσφερόµενων ειδών, κωδικό προϊόντος και φωτογραφία ανά είδος, προκειµένου να 

διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 Ο “προσφέρων” υποχρεούται να δηλώσει ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την 

επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονοµαζόµενες), 

προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα του, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, αυτό µε το 

οποίο είναι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο ή στο εµπορικό µητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασής του. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλλει  προσφορά  για το σύνολο των επιµέρους ειδών και ποσοτήτων. 

Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο της ποσότητας ή µέρος των υπό προµήθεια ειδών, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

    Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιµής  για το σύνολο (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

  Ο ανάδοχος οφείλει εντός (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να έχει εκτελέσει την 

προµήθεια, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας του ∆ήµου 
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Οι συντάξαντες 

 
 
 

Α. Οικονόµου 

 
 
 
  
 

Ε. Τσίγγος 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  

Εκδηλώσεων & Προγραµµάτων 
Αθλητισµού 

 
 
 

Ζ. Προκοπίου 

 
 
 

 
Η Αναπλ. Προϊσταµένη ∆/νσης 

Εκπαίδευσης & Αθλητισµού 

 
 
 

Θ. Τσούρλου 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στοιχεία προσφέροντος:  
Επωνυµία 

Τίτλος 

Ταχ. ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ 
 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α Είδος υλικού Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδας 
(€) 

∆απάνη ολική 
(€) 

1. ∆ιάδροµος για επαγγελµατική 
χρήση 

 
τµχ 3   

2. 
 

Τροχοί τάι-τσι και σώµατος Τµχ. 1   

3. Όργανο ιππασίας εξωτερικού 

 χώρου 

Τµχ. 1   

4. ∆ιπλό όργανο πρέσας ποδιών και 
πάγκος πιέσεων εξωτερικού 
χώρου 

Τµχ.  1   

5. ∆ιπλό όργανο πιέσεων στήθους 
και έλξεων ώµων  

Τµχ.  1   

6. Όργανο ελλειπτικής κίνησης 
ποδιών εξωτερικού χώρου 

Τµχ.  1   

7. Αεροπερπατητής εξωτερικού 
χώρου 

Τµχ.  1   

8. ∆ιπλό όργανο περιστροφής 
κορµού 

Τµχ. 1   

9. Παράλληλες µπάρες  
εξωτερικού χώρου 

Τµχ. 1   

ΣΥΝΟΛΟ 
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Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
            Έλαβα γνώση των όρων της παρούσης τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα 

                                                                 Ο προσφέρων 

 

 

                                                            (σφραγίδα-υπογραφή) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία προσφέροντος:  
Επωνυµία 

Τίτλος 

Ταχ. ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ 
 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
 

Ποσότητα 
(τµχ) 

Τιµή 
µονάδας € Σύνολο € 

1 ΜΠΑΛΑ PILATES 19cm, 100gr, αντοχής 150kg 55   

2 
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι  PILATES διαµέτρου 35,5cm, βάρους 
0,80kg 

20   

3 
ΑΛΤΗΡΑΣ 1KG µε επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, 
µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή  

60   

4 
ΑΛΤΗΡΑΣ 2KG  µε επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, 
µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή 

30   

5 
ΑΛΤΗΡΑΣ 3KG µε επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, 
µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή 

16   

6 
ΑΛΤΗΡΑΣ 4KG µε επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, 
µε χρωµιωµένη αντιολισθηρή λαβή 

20   

7 

ΒΑΡΗ ΑΚΡΩΝ 1KG (ζεύγος),  εξωτερικό υλικό 
Neoprene, µε Velcro, σταθερού βάρους, µε πλατύ 
µονό ιµάντα στερεώσης 

65   

8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ µε βίδα, Ø28mm  6   

9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ µε µανταλάκι, Ø28mm     10   

10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ για µεγάλες µπάρες Ø50mm  6   

11 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ BODY PUMP µε µανταλάκι, Ø28mm   30   

12 
ΣΤΡΩΜΑ PILATES από υλικό TPE αντιολισθηρό 
∆ιαστάσεις: 173x61cm x 6mm 

80   
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13 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 10kg από διπλό 
ιµάντα µε οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό µήκος 
περίπου 90cm  
Υλικό κατασκευής: Νάυλον 

10   

14 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 15kg από διπλό 
ιµάντα µε οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό µήκος 
περίπου 90cm  
Υλικό κατασκευής: Νάυλον 

20   

15 
ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΑΛΑΚΟ σε ρολό 45 m και 
πάχους 0,20mm  

1   

16 
ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΕΣΑΙΟ σε ρολό 45 m και 
πάχους 0,25mm  

1   

17 
ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΣΚΛΗΡΟ σε ρολό 45 m και 
πάχους 0,30mm 

1   

18 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡ∆ΕΛΑ (LOOP)  2kg 30X5cmX0,4mm 20   

19 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡ∆ΕΛΑ (LOOP) 4kg 30X5cmX0,6mm 20   

20 

ΜΠΑΡΑ BODY PUMP από κούφιο σωλήνα µε 
αφρώδη λαβή και ασφάλειες, µήκους 1300mm, 
διαµέτρου 28mm 

15   

21 

STEP AEROBIC επαγγελµατικό, µε αντιολισθηρό 
πέλµα, από χλωριούχο πολυβινύλιο µε µεταβλητό 
ύψος 13-18-22cm< συνολικών διαστάσεων 
69x40x22cm περίπου 

15   

22 
∆ΙΣΚΟΣ BODY PUMP 1,25KG για µπάρες 28mm, από 
λάστιχο και δακτυλίδι νάυλον 

30   

23 ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο.5 από PVC 10   

24 

ΜΠΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Νο.3 γυαλιστερή, αντοχής,  
Υλικό εξωτερικά polyester A’ Ποιότητας. Χρήση: Σε 
όλα τα είδη γηπέδων  (φυσικό, συνθετικό χόρτο & 
ξηρό γήπεδο). 

12   

25 

ΜΠΑΛΑ HANDBALL No.0 , junior, διαµέτρου 15,5cm, 
βάρους 230g. Υλικό: Συνθετικό δέρµα soft, ελαφριά, 
µε βαλβίδα αέρος, ραφτή µε 32 φέτες.  

10   

26 
ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΪ Νο.4 από PVC, µε 3 στρώσεις (2 
Nylon + 1 Polyester), περιµέτρου 620-640mm. 

10   

27 
ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ από εύκαµπτο PVC, ύψους 
23cm 

50   

28 
ΡΑΒ∆ΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  ξύλινη, µήκους 100cm, 
Ø24mm 

25   

29 
ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ µήκους 4m. πλάτους 5cm, µε 
µήκος µπαγκέτας 56cm 

20   

30 ΣΤΕΦΑΝΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 70cm, διατοµής 19mm, 230gr 20   

31 
ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ από πολυπροπυλένιο, 
διαµέτρου 10mm, µήκους 3m 

25   

  Μερικό Σύνολο  
  Φ.Π.Α.  

  
Συνολικό κόστος µε 

Φ.Π.Α. 
 

 Έλαβα γνώση των όρων της παρούσης τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα 

                                                                 Ο προσφέρων 

                                                           (σφραγίδα-υπογραφή) 
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