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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει   : Προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου για την άθληση των πολιτών στον  

υπαίθριο χώρο στο  Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς ( Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως) 

   µε την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 
σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

3. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.  

Η πρόσκληση αφορά την     : Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων 

εξωτερικού χώρου για την άθληση των πολιτών στον  υπαίθριο χώρο στο  Αθλητικό Κέντρο 

Χιλιαδούς ( Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως) 

Προσφορές γίνονται δεκτές  έως την Δεύτέρα 8/4/2019 ώρα  12:00µ.µ, στη ∆/νση Αθλητισμού  
του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου για την άθληση των πολιτών στον  υπαίθριο χώρο στο  
Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς ( Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως) 

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης.) . Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 

γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου για την άθληση των πολιτών στον  υπαίθριο χώρο στο  

Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς ( Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως) 

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό      24.800,0          ευρώ με Φ.Π.Α 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το 

κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής χ 

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

 

 



1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί 
στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα 
και απόσπασμα ποινικού μητρώου, (με αιτιολογία για συμμετοχή σε διαγωνισμό)  

  

 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από: 

α/α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 
1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός X 
2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση  

α/α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 
1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας χ 

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας  
 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το 

κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής X 

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου :   



α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 
1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 
Σύμπραξη καινοτομίας 

 
 

 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη:  Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου για την 

άθληση των πολιτών στον  υπαίθριο χώρο στο  Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς ( Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως) 

 

• Τεχνικές  προδιαγραφές 
  

 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια και τοποθέτηση 16 οργάνων (8 βάσεις με  
ζεύγος οργάνων)  γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου που θα εγκατασταθούν σε  υπαίθριους  
χώρους  του Δήμου, προσβάσιμους  σε κάθε πολίτη και επισκέπτη για δωρεάν χρήση. 

 

Τα όργανα θα φέρουν όλες  τις  απαραίτητες  πιστοποιήσεις  και θα παραδοθούν  από τον 
προμηθευτή   πλήρως εγκατεστημένα στους ανωτέρω χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, 
και με όλες   τις απαραίτητες σημάνσεις ενημέρωσης του κοινού στη χρήση του χώρου και των 
οργάνων. 

 

Στόχος της προμήθειας  είναι η  διαμόρφωση  χώρων  εκγύμνασης στο Δήμο, ελεύθερων στην 
πρόσβαση, δωρεάν στη χρήση, σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον που να προδιαθέτει για φυσική 
άσκηση, εύκολα  προσβάσιμο και πλησίον σημείων συχνής διέλευσης πεζών  και περιπατητών , τόσο 
για την κοινωνική  επιτήρηση  των οργάνων όσο και για το αίσθημα  ασφάλειας  των χρηστών. Τα 
υπαίθρια γυμναστήρια δεν θα πρέπει να απαιτούν  την παρουσία και καθοδήγηση  γυμναστή  ενώ τα 
όργανα κα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις  καιρικές συνθήκες και σε απόπειρες βανδαλισμών. 

 

Η προμήθεια κα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές  προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της  παρούσας. 

 

Η προμήθεια κα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3463/06, του N.3852/2010 καθώς επίσης  και 
τουΝ.4412/2016.
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A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Τα υπό προμήθεια όργανα άσκησης ενηλίκων σε υπαίθριου χώρους  θα πρέπει να 
καλύπτουν την εκγύμναση  των βασικών ομάδων μυών του ανθρώπινου σώματος. Στα 
όργανα που υπάρχει κίνηση, επί ποινή αποκλεισμού   θα πρέπει  οι χρήστες  ως  
ελάχιστη  αντίσταση να μπορούν να ανυψώνουν   το ίδιο βάρος τους. 

Ο εξοπλισμός  του υπαίθριου γυμναστηρίου θα τοποθετηθεί σε χώρο  και σε 
συγκεκριμένες θέσεις  που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Τα όργανα θα είναι των 
παρακάτω ειδών: 

1.  ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ   ΠΟΔΙΩΝ 
Όργανο έκτασης ποδιών, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης των  μυών των  κάτω 

άκρων, μέσης  και κοιλιακών. Η άσκηση  επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης  καθήμενος 
εκτείνει τα πόδια, με αντίβαρο το βάρος του σώματος. 

 

2.  ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  
Όργανο ποδηλάτου για την εκγύμναση και ενδυνάμωσης  των μυών  των ποδιών, 

που βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Η άσκηση  επιτυγχάνεται όταν 
καθήμενος  ο χρήστης, κρατώντας τις λαβές και τοποθετώντας  τα πόδια στα πετάλια, 
τεντώνει τα πόδια κυκλικά.   

 

3.  ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
Όργανο εκτάσεων, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης  των μυών των άνω και  κάτω 

άκρων, της  μέσης και της πλάτης, που βοηθάει στην  ενδυνάμωση της 
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Η άσκηση  θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη 
δυνατότητα σε καθήμενο  χρήστη, κρατώντας τις λαβές να τοποθετεί τα πόδια στα 
πετάλια, να τεντώνει τα πόδια προς τα κάτω, τραβώντας ταυτόχρονα οριζόντια τις 
λαβές. 

 

4.  ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ  ΑΕΡΟΣ 
Όργανο βάδισης αέρος, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης  μυών των κάτω άκρων, και 

της  μέσης , που βελτιώνει  την ευκαμψία, τον συντονισμό  και τη  σταθερότητα των 
κάτω άκρων και της μέσης και βοηθάει στην  ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας. Η άσκηση  θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε 
καθήμενο  χρήστη, κρατώντας  σφιχτά τη μπάρα με τα 2 χέρια να κινεί τα πόδια με 
ρυθμό βαδίσματος . 
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5.  ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 
Όργανο  πιέσεων  ώμων,  αερόβιας  γυμναστικής   βελτίωσης   της  λειτουργίας  της  

καρδιάς  και  των πνευμόνων με εξάσκηση μυών άνω άκρων, στήθους, μέσης και 
κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει  να επιτυγχάνεται δίνοντας  τη δυνατότητα σε 
καθήμενο χρήστη, να ανυψώνει  το κάθισμα στο οποίο βρίσκεται, πιέζοντας   τις   
χειρολαβές  του οργάνου. 

 

6.  ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 
Όργανο  έλξεων  ώμων,  εκγύμνασης των μυών των ώμων,  στήθους και  ωμοπλάτης,  

κοιλιακών, καθώς και των άνω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει  να επιτυγχάνεται δίνοντας  
τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη, να ανυψώνει  το κάθισμα  στο οποίο βρίσκεται, 
έλκοντας τις  χειρολαβές του οργάνου. 

 

7.  ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 
Όργανο  παράλληλες  μπάρες,  εκγύμνασης μυών στήθους, πλάτης και  άνω  άκρων.  

Η άσκηση θα πρέπει  να επιτυγχάνεται δίνοντας  τη δυνατότητα στο χρήστη,   να 
γυμναστεί   σε  παράλληλες   δοκούς. 

8.  ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 
Όργανο πάγκου κοιλιακών, εκγύμνασης κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης  

της ευλυγισίας. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη  δυνατότητα στο 
χρήστη  να ξαπλώσει στον πάγκο (επικλινές ή καμπύλο ) και να ανυψώσει  τον κορμό 
του με τη  δύναμη  των κοιλιακών. 

 

  

Χαρακτηριστικά των Οργάνων 
1. Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα  σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς  

Κανονισμούς Ποιότητας και Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει  του οποίου κατ’ 
ελάχιστον κα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί  το κάθε  όργανο είναι το 
ΕΝ16630. Ως πιστοποιητικό θεωρείται η πιστοποίηση  της γραμμής παραγωγής 
(πιστοποιητικό συμμόρφωσης) και όχι η βεβαίωση  ελέγχου συγκεκριμένου και 
μοναδικού δείγματος. Ο κάθε  συμμετέχοντας επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να 
υποβάλλει μαζί  με την προσφορά του το πιστοποιητικό ΕΝ16630 για όλα τα 
προσφερόμενα όργανα. 

2. Η  εταιρία  κατασκευής  των  οργάνων  και  η   εταιρία  εμπορίας  και  εγκατάστασης  
τους  (αν  είναι διαφορετικές εταιρίες) κα πρέπει να είναι πιστοποιημένες  σύμφωνα με 
τα πρότυπα ISO9001, ISO14001 και σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001 για το 
αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και εγκατάστασης   υπαίθριων οργάνων άθλησης 
ενηλίκων, αντίστοιχα. Ο κάθε συμμετέχοντας  επί  ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να 
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υποβάλλει μαζί  με την προσφορά του τα πιστοποιητικά αυτά. 

3. Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα   κατάλληλα για χρήση  εξωτερικό χώρο  ή 
το ύπαιθρο, να έχουν  στιβαρότατα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο 
έδαφος και να μην μπορούν να μετακινούνται από τους χρήστες. 

4. Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής  
ποιότητας για μεγαλύτερη  ανεκτικότητα  στο χρόνο και τις καιρικές  συνθήκες. Οι βίδες 
που χρησιμοποιούνται θα είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

Όλα τα μεταλλικά τμήματα να είναι γαλβάνιζέ για την αποτροπή σκουριάς και 
διάβρωσης, να έχουν επικάλυψη τριών (3) στρώσεων αντι-αποτριμματικής βαφής 
μετάλλου και μία επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης  UV3, να καλύπτει όλα τα μεταλλικά 
μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα μπουλόνια συνδέσεων να είναι 
ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή  και βανδαλισμού. 

5. Τα όργανα θα πακτωθούν στο έδαφος  ως εξής: 

Σε σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα τοποθετούνται σε αγκύριο  πακτωμένο  διαστάσεων 
0,60x0,50x0,50  cm  με  εξέχουσες   βίδες  αναμονής  πάνω  στις  οποίες  βιδώνονται  οι  
βάσεις  του οργάνου. 

Σε σταθερό  έδαφος  κυβόλιθων ή τσιμέντου ή  πλακόστρωσης, απευθείας με χρήση  
χημικών αγκυρίων για λόγου σταθερότητας. 

6. Η λειτουργία των οργάνων θα στηρίζεται  σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο 
ασκούμενος να έλκει ή  να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματος του χωρίς να 
απαιτείται κανένας μηχανισμός διαβάθμισης  δυσκολίας  της  άσκησης για βάρος χρήστη 
τουλάχιστον 150 κιλά.  

7. Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές  οδηγίες 
χρήσεως και ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους  μύες  στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν 
λόγω ταμπέλες θα πρέπει  να   είναι  ευκρινείς  και  μεγάλων  διαστάσεων  τουλάχιστον  
0,90m  -  1,3m  μήκος  x  0,20m  -0,50m πλάτος, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα 
όργανα και σε σημεία τέτοια, ώστε να είναι ευανάγνωστα από τους χρήστες. Προτάσεις 
με ταμπέλες που θα τοποθετούνται περιφερειακά και όχι ενσωματωμένα  στα όργανα 
δεν θα γίνονται δεκτές κατασκευασμένα. Προτάσεις οργάνων που φέρουν αυτοκόλλητες 
και όχι μεταλλικές ταμπέλες επάνω στα όργανα κρίνονται ως απαράδεκτες καθώς 
κινδυνεύουν να αφαιρεθούν ή να φθαρούν. Στις  ταμπέλες θα πρέπει να αναγράφεται 
ρητά ότι τα όργανα προορίζονται για την εκγύμναση  ατόμων χωρίς καμία επίβλεψη, που 
δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. 

 

 Εγκατάσταση 
1) Στις υποχρεώσεις  του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση  

των  οργάνων στους χώρους  που  θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα  όργανα  
θα  παραδοθούν πλήρη, εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία.  

2) Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την 
υπογραφή της  σύμβασης. 
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3) Για την καλύτερη εξοικονόμηση  χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει 
να τοποθετούνται σε συνδυασμούς  των δύο οργάνων σε κοινό στύλο. 

4) Ο κοινός στύλος θα πρέπει να στερεώνεται  κατάλληλα με βίδες σε μεταλλική 
βάση, η οποία θα είναι εγκλωβισμένη σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος μικρής  
επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους  
σταθερότητας. 

5) Ο  ανάδοχος  προμηθευτής  θα  εγκαταστήσει   τα  όργανα  σε   σημεία  που θα  
του  υποδείξει  ο Δήμος και θ α κατασκευάσει με δικές  του δαπάνες τις βάσεις στήριξής  
τους. 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για : Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων 

εξωτερικού χώρου για την άθληση των πολιτών στον  υπαίθριο χώρο στο  Αθλητικό Κέντρο 

Χιλιαδούς ( Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως) 

 

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 
24.800,0συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, 
ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και 
εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου 
Βόλου.  
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

37410000-5 

ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ   
ΠΟΔΙΩΝ       

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ  
ΑΕΡΟΣ 

 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΩΜΩΝ  

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ  

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

 

τεμ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1.200,0 

1.200,0 

1.250,0 

1.250,0 

1.300,0 

1.300,0 

1.250,0 

1.250,0 

2.400,0 

2.400,0 

2.500,0 

2.500,0 

2.600,0 

2.600,0 

2.500,0 

2.500,0 

     Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

20.000,0 

     ΦΠΑ 24% 4.800,0 

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

24.800,0 

 Τα   υπό προμήθεια υλικά   των   εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 
ημερών 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ              ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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                                                  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

37410000-5 

ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ   
ΠΟΔΙΩΝ       

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ  
ΑΕΡΟΣ 

 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΩΜΩΝ  

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ  

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

τεμ 

 

τεμ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

  

     Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τα όργανα γυμναστικής  θα πρέπει  να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Τα όργανα γυμναστικής    θα παραδοθούν έγκαιρα  στους χώρους     της Δ/νσης 
Αθλητισμού   με ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                    
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