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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ζ παξνχζα Σερληθή Έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα Οξγάλσλ Γπκλαζηηθήο
Δλειίθσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ , πιήξσο ηνπνζεηεκέλα .
Σα φξγαλα γπκλαζηηθήο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εμσηεξηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
ηεο πφιεο καο : ζην πάξθν Φηιηθήο εηαηξείαο θαη ζηα πάξθα Λαπαξίλνπ θαη
Θαιαβξχησλ ,γηα αληηθαηάζηαζε-ζπκπιήξσζε ησλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο πνπ
έρνπλ θαηαζηξαθεί .
Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Δίθνζη δχν-22- Οξγάλσλ Γπκλαζηηθήο
ελειίθσλ ,ηα νπνία ζα ζπλδπαζηνχλ αλά δχν , ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο , θαη ζα πξνθχςνπλ ΄Δληεθα-11-δηπιά φξγαλα ,
ζηεξηγκέλα ζε θνηλφ ζηχιν , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη
αζθνχκελεο κπτθήο νκάδαο γηα ην θάζε φξγαλν. Σα πξνο πξνκήζεηα φξγαλα
γπκλαζηηθήο είλαη ηα θάησζη :
1. Βάδηζε αέξνο
2. Πνδήιαην
3. Διιεηπηηθήο θίλεζεο πνδηψλ
4. Παξάιιειεο κπάξεο
5. Πάγθνο θνηιηαθψλ
6. Έθηαζεο πνδηψλ
7. Έιμεσλ ψκσλ
8. Βεκαηηζκνχ – stepper
( Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην Σηκνιφγην Κειέηεο – Πξνδηαγξαθέο )
Σα φξγαλα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη λα ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ζπληήξεζε. Πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ην
βάξνο ηνπ ζψκαηνο θαη έηζη λα κελ θαηαπνλείηαη θαη λα κελ ηξαπκαηίδεηαη ν
ρξήζηεο . Πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο θαη λα κε βαλδαιίδνληαη.
Πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα είλαη
ζρεδηαζκέλα ψζηε λα κελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ εθφζνλ
ηεξνχληαη νη νδεγίεο ρξήζεο .Απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη βαζηθή ζπληήξεζε ησλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο γηα έλα έηνο.
Ζ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο ζε ηξίηνπο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. Ζ παξνχζα κειέηε
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006, ηνπ Λ. 3852/2010 ηνπ Λ. 4412/2016
θαη ηνπ Λ4555/2018 /Πξφγξακκα ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η. .
Ζ δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πλνιηθφ πνζφ ησλ : Είκοζι
ηεζζάρων τιλιάδων οκηακοζίων Εσρώ #24.800,00€ # ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ 24% , θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 30.6662.0020 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην
έηνο 2019 .
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