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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Άπθπο 1ο
Πξνκήζεηα Δύν-2- ηεκαρίσλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο : Όπγανο βάδιζηρ αέπορ για
ενήλικερ ,ην όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα βάδηζε ζηνλ αέξα . Απνηειείηαη από
ζηνηρεία γηα αεξόβηα γπκλαζηηθή βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο θαη ησλ
πλεπκόλσλ , εμάζθεζε κπώλ θάησ άθξσλ .
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν . Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,
αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην
ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 3,00*1,00 κέηξα
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 2ο
Πξνκήζεηα Έμη-6- ηεκαρίσλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο : Όπγανο ποδηλάηος για
ενήλικερ, ην όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθγύκλαζε ησλ θάησ άθξσλ θπξίσο.
πκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο , βνεζάεη ζην ράζηκν
βάξνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο.
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν . Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
από αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη
δηάβξσζεο , αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε
αλζεθηηθόηεηα ζην ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 2,50*1,25 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 3ο
Πξνκήζεηα Σεζζάξσλ -4- ηεκαρίσλ νξγάλνπ γπκλαζηηθήο : Όπγανο ελλειπηικήρ
κίνηζηρ ποδιών για ενήλικερ ,αεξνβηθήο εθγύκλαζεο ησλ κπώλ ησλ θάησ
άθξσλ, θνηιηαθώλ θαη κέζεο. Η άζθεζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίλνληαο ηε
δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε, λα γπκλάζεη ηε κέζε θνπλώληαο ηνπο γνθνύο δεμηά θαη
αξηζηεξά.
Σν όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθγύκλαζε ησλ θάησ άθξσλ θπξίσο . πκβάιεη ζηε
βειηίσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο , βνεζάεη ζην ράζηκν βάξνπο θαη
ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο.
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
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νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν . Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
από αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη
δηάβξσζεο , αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε
αλζεθηηθόηεηα ζην ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 2,00*1,20 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 4ο
Πξνκήζεηα Σξηώλ-3- ηεκαρίσλ νξγάλνπ γπκλαζηηθήο : Όπγανο Παπάλληλερ
μπάπερ για ενήλικερ , ην όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα Push ups . πκβάιεη ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ άλσ άθξσλ θαη θαιύηεξε ηζνξξνπία ηνπ ζώκαηνο .
Σν όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθγύκλαζε ησλ κπώλ ζηήζνπο, πιάηεο θαη
άλσ άθξσλ. Η άζθεζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην
ρξήζηε, λα γπκλαζηεί ζε παξάιιειεο δνθνύο.
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν .Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,
αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην
ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 1,20 *1,00 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 5ο
Πξνκήζεηα Σξηώλ-3- ηεκαρίσλ νξγάλνπ γπκλαζηηθήο :Όπγανο πάγκος
κοιλιακών για ενήλικερ , εθγύκλαζεο θνηιηαθώλ κπώλ, κέζεο θαη πιάηεο,
βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο θαη ησλ πλεπκόλσλ, θαηαζθεπαζκέλν από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο. Η άζθεζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίλνληαο ηε
δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα μαπιώζεη ζηνλ πάγθν (επηθιηλέο ή θακπύιν) θαη λα
αλπςώζεη ηνλ θνξκό ηνπ.
Σν όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθγύκλαζε ησλ θνηιηαθώλ κπώλ .
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν .Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,
αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην
ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 1,40 *1,00 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 6ο
Πξνκήζεηα Ελόο -1- ηεκαρίνπ νξγάλνπ γπκλαζηηθήο : Όπγανο εκηάζεων ποδιών
για ενήλικερ .Σν όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθγύκλαζε ησλ θάησ άθξσλ ,
κέζεο θαη θνηιηαθώλ. Η άζθεζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίλνληαο ηε
δπλαηόηεηα ζε θαζνύκελν ρξήζηε λα εθηείλεη ηα πόδηα ηνπ, κε αληίβαξν ην βάξνο
ηνπ ζώκαηνο. πκβάιεη ζηελ θαιύηεξε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο .
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
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νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν . Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,
αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην
ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ :1,25*2,15 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 7ο
Πξνκήζεηα Ελόο -1- ηεκαρίνπ νξγάλνπ γπκλαζηηθήο : Όπγανο Έλξεων ώμων για
ενήλικερ ,αεξνβηθήο εθγύκλαζεο ησλ κπώλ ησλ άλσ άθξσλ.Η άζθεζε ζα πξέπεη
λα επηηπγράλεηαη δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε, λα γπκλάζεη ηα άλσ άθξα ,
ηνπο ώκνπο θαη ηνλ θνξκό .
Σν όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθγύκλαζε ησλ άλσ άθξσλ θπξίσο . πκβάιεη ζηε
βειηίσζε ηεο επθηλεζίαο απηώλ , βνεζάεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ κπώλ ηνπ ώκνπ
θαη ηνπ ζηήζνπο.
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν . Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,
αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην
ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 2,50*1,20 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 8ο
Πξνκήζεηα Δύν-2- ηεκαρίσλ νξγάλνπ γπκλαζηηθήο : Όπγανο βημαηιζμού –
stepper για ενήλικερ , αεξόβηαο γπκλαζηηθήο, βάδηζεο, βειηίσζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο θαη ησλ πλεπκόλσλ κε εμάζθεζε κπώλ θάησ άθξσλ θαη
κέζεο . Η άζθεζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε
λα ζπγρξνλίζεη ηελ θίλεζε ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ελ είδε βαδίζκαηνο.
Σν όξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθγύκλαζε ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο κέζεο .
Ο κεηαιιηθόο θνξκόο θαη νη κεηαιιηθέο ζσιήλεο είλαη ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114
ρηιηνζηώλ, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο γηα άλεζε θαηά ηε
ρξήζε , επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο κπτθήο
νκάδαο γηα ην θάζε όξγαλν . Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από
αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,
αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην
ρξόλν .
Ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ : 2,00*1,25*2,15 κέηξα .
Σιμή μονάδαρ : ……………………………. (ππο Φ.Π.Α. 24%)
Σιμή μονάδαρ Ολογπάθωρ: ……………………………………...(ππο Φ.Π.Α.24%)
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Γενικέρ παπαηηπήζειρ :
1. Εγκαηάζηαζη οπγάνων ζηο έδαθορ :
Η εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ ζηνλ ηόπν ππνδνρήο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο, ώζηε ηα όξγαλα λα παξαδνζνύλ αζθαιή πξνο ρξήζε.
Οη ρώξνη εγθαηάζηαζεο ζα ππνδεηρζνύλ ζηνλ αλάδνρν από ην Δήκν.
Όια ηα όξγαλα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άπθπα 1-8 ηνπνζεηνύληαη ζην ρώκα κε
βάζε πάθησζεο κηθξώλ δηαζηάζεσλ όρη πάλσ από 0,50 *0,50 κέηξα κε εμέρνπζεο
βίδεο αλακνλήο πάλσ ζηηο νπνίεο βηδώλνληαη νη βάζεηο ηνπ νξγάλνπ . Θα γίλεη
ζπλδπαζκόο ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ αλά δύν , ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο , θαη ζα πξνθύςνπλ Έληεθα-11- δηπιά όξγαλα ,
ζηεξηγκέλα ζε θνηλό ζηύιν , κε
κεηαιιηθό θνξκό θαη κεηαιιηθέο ζσιήλεο
ελδεηθηηθήο δηάζηαζεο Φ114 ρηιηνζηώλ, θαη ύςνπο πεξίπνπ 2 κέηξσλ , κε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,επαλάγλσζηεο πηλαθίδεο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη αζθνύκελεο
κπτθήο νκάδαο γηα ην
θάζε όξγαλν .Όια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο, γαιβαληδέ γηα ηελ απνηξνπή
ζθνπξηάο θαη δηάβξσζεο ,αλνμείδσηα κπνπιόληα ζπλδέζεσλ εηδηθά θαιπκκέλα γηα
ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή βαλδαιηζκνύ θαη ξνπιεκάλ πςειήο πνηόηεηαο γηα
κεγαιύηεξε αλζεθηηθόηεηα ζην ρξόλν .
Ο θνηλόο ζηύινο ή πόινο ζα πξέπεη λα ζηεξεώλεηαη πάλσ ζε εμέρνπζεο αξζεληθέο
βίδεο κεηαιιηθήο βάζεο, ε νπνία ζα είλαη εγθισβηζκέλε εληόο νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη ζα αζθαιίδεηαη κε κπνπιόληα γηα ιόγνπο
ζηαζεξόηεηαο.
2. Πιζηοποιήζειρ :
Οη εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ νξγάλσλ πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε : ISO
9001:2015 ή άιιν ηζόηηκν , ISO 14001:2015 ή άιιν ηζόηηκν, OHSAS 18001:2007
ή άιιν ηζόηηκν . Σα όξγαλα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αζθάιεηα ηνπο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηνπο Επξσπατθνύο Ιαλνληζκνύο Πνηόηεηαο θαη
Αζθάιεηαο. Σν Επξσπατθό πξόηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ θαη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα
έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ην θάζε όξγαλν είλαη ην ΕΜ16630 :2015 .
Ηκεξνκελία ……………………………………..
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