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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
Αρ. Μελέτης: 

 

Έργο: Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου 

 
Υποέργο 2: Προμήθεια και 

εγκατάσταση αθλητικών ειδών και 
εξοπλισμού λειτουργίας, στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο Μετσόβου. 

 

 
 

Τεχνική Έκθεση 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια από τον Δήμο Μετσόβου διαφόρων ειδών για τις 
ανάγκες εξοπλισμού και λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου Μετσόβου. 

Το Δημοτικό Γυμναστήριο Μετσόβου διαθέτει τις βασικές υποδομές ενός ευρύτερου 
συγκροτήματος, το οποίο περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις για διάφορα αθλήματα. Οι εν 
λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες όχι μόνο των κατοίκων του Δήμου, αλλά 
και των φιλοξενούμενων που επισκέπτονται την πόλη κατά την διάρκεια όλου του έτους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι αρκετές ομάδες, διαφόρων αθλημάτων, επιλέγουν 
την πόλη του Μετσόβου για την περίοδο προετοιμασίας τους λόγω της ύπαρξης του εν λόγω 
συγκροτήματος και κυρίως λόγω των παροχών που μπορεί να προσφέρει το Δημοτικό Γυμναστήριο. 

Το κτίριο περιλαμβάνει διάφορους χώρους που εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό 
αθλούμενων. Οι βασικές αίθουσες άθλησης και ψυχαγωγίας είναι η αίθουσα διεξαγωγής αγώνων 
και προπονήσεων μπάσκετ, η οποία χρησιμοποιείται και ως πολλαπλών χρήσεων (αίθουσα 1), η 
αίθουσα ενδυνάμωσης και βαρών (αίθουσα 2), καθώς και η αίθουσα ενόργανης (αίθουσα 3). Όπως 
αναφέρθηκε, οι χώροι χρησιμοποιούνται κανονικά πάραυτα όμως παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις 
σε εξοπλισμό και αθλητικά είδη. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο εξοπλισμός που συναντάται 
στην υφιστάμενη κατάσταση, εκτός του ότι είναι ελλιπής, από το πέρασμα του χρόνου και από την 
εκτενή χρήση έχει φθαρεί σε σημείο που πολλές φορές η χρησιμοποίησή του κρίνεται επικίνδυνη 
για την σωματική ακεραιότητα των αθλούμενων. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού 
λειτουργίας των εσωτερικών χώρων του Δημοτικού Γυμναστηρίου. Η βασική προμήθεια αφορά την 
εγκατάσταση νέων προβολέων τύπου led, που θα φωτίζει το σύνολο της επιφάνειας του 
αγωνιστικού χώρου και του χώρου των κερκίδων της αίθουσας 1. Με την εγκατάσταση των νέων 
προβολέων αντικαθιστάται το ανεπαρκές υφιστάμενο σύστημα, αλλά και εξοικονομούνται πόροι 
και ενέργεια με την χρήση προβολέων τύπου led. Ως δίκτυο τροφοδοσίας θα χρησιμοποιηθεί το 
υφιστάμενο ηλεκτρολογικό δίκτυο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει οποιουδήποτε 
είδους επιπλέον ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρειαστεί για την ορθή λειτουργία των νέων 
προβολέων χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον Δήμο. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια 
μίας γεννήτριας που θα μπορεί να τροφοδοτήσει τα φωτιστικά, αλλά και ενός αναβατορίου 
(ασανσέρ) με το οποίο οι υπεύθυνοι του γηπέδου θα αλλάζουν τις λάμπες που καίγονται, στους 
νέους προβολείς. 
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Για την αίθουσα 1 προβλέπεται επίσης μία σημαντική παρέμβαση, η οποία αφορά την τοπική 
αντικατάσταση και γενικότερη συντήρηση και ανανέωση του φθαρμένου και σε πολλά σημεία 
κατεστραμμένου ξύλινου παρκέ του γηπέδου. Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου 
από λωρίδες δρυός προτεινόμενου πλάτους 30-60 μμ και πάχους τουλάχιστον 21 μμ., καθώς και η 
προμήθεια υλικών για λουστράρισμα και γυάλισμα υφιστάμενου παρκέ. Το σύνολο της επιφάνειας 
του αγωνιστικού χώρου συντηρείται, αλλά η ακριβής παρέμβαση που προβλέπεται σε κάθε σημείο 
(αντικατάσταση ή συντήρηση) θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Οι προμήθειες που θα αναβαθμίσουν την αίθουσα 1 ολοκληρώνονται με την προμήθεια και 
αντικατάσταση των 2 υφιστάμενων μπασκετών. Οι νέες μπασκέτες θα είναι επιδαπέδιες, κινητές, 
υδραυλικού τύπου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές FIBA. Προτείνεται η μπασκέτα να διαθέτει 
ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα, το οποίο θα τοποθετηθεί εσωτερικά της βάσης και θα διαθέτει 
χειριστήριο με μοχλό που επιτρέπει την σύμπτυξη και ανάπτυξη της μπασκέτας. Όταν η μπασκέτα 
συμπτυχθεί πλήρως θα επιτυγχάνεται η μετακίνησή της, αφού οι ρόδες θα λειτουργούν με 
υδραυλικό σύστημα και θα κατεβαίνουν, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά της. 

Στις αίθουσες 2 και 3 προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την λειτουργία των δύο 
χώρων ως αίθουσα βαρών και ως αίθουσα ενόργανης. Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν όργανα 
γυμναστικής και ενδυνάμωσης, εξοπλισμό πραγματοποίησης προπονήσεων και αγώνων ενόργανης 
γυμναστικής, καθώς και είδη όπως στρώματα, μονόζυγα, κλπ. 

Ο ακριβής αριθμός και τα ακριβή χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών αναλύονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, αλλά και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα υπό 
προμήθεια είδη θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Η μελέτη προμήθειας που περιγράφηκε στην παρούσα Τεχνική Έκθεση του Υποέργου 2, έχει τελικό 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 171.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αποσκοπεί σε 
χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτή διαδικασία 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ. MSc 

 
. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
Αρ. Μελέτης: 

 

Έργο: Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου 

 
Υποέργο 2: Προμήθεια και 

εγκατάσταση αθλητικών ειδών και 
εξοπλισμού λειτουργίας, στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο Μετσόβου. 

 

 
 

Προμέτρηση υπό Προμήθεια Ειδών 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ μ/μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
Α.1 Μηχάνημα κάμψεων μηριαίων ξαπλωτό Τεμάχιο 1,00 

Α.2 Μηχάνημα εκτάσεων ποδιών Τεμάχιο 1,00 

Α.3 Μηχάνημα έλξεων ώμων Τεμάχιο 1,00 

Α.4 Μηχάνημα τροχαλίας Τεμάχιο 1,00 

Α.5 Μηχάνημα γαμπών  Τεμάχιο 1,00 

Α.6 Πολυλειτουργικό μηχάνημα Τεμάχιο 1,00 

Α.7 Όργανο ενδυνάμωσης τύπου multipower Τεμάχιο 1,00 

Α.8 Ολυμπιακός πάγκος Τεμάχιο 1,00 

Α.9 Ρυθμιζόμενος πάγκος διπλής χρήσης Τεμάχιο 1,00 

Α.10 Επικλινής πάγκος Τεμάχιο 1,00 

Α.11 Πάγκος δικεφάλων Τεμάχιο 1,00 

Α.12 Μηχάνημα για ασκήσεις έλξεων Τεμάχιο 1,00 

Α.13 Βάση αλτήρων Τεμάχιο 1,00 

Α.14 Βάση για δίσκους - βάρη Τεμάχιο 1,00 

Α.15 Ολυμπιακή μπάρα με κλειδιά Τεμάχιο 2,00 

Α.16 Στραβόμπαρα Ø50 με κλειδιά Τεμάχιο 1,00 
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Α.17 Μπάρα 28χιλ. με τα κλειδιά Τεμάχιο 1,00 

Α.18 Αλτηράκια συν. βάρους 126kg  Σετ 1,00 

Α.19 Πλάκες για ολυμπιακές μπάρες συνολικού βάρους 230 kg Σετ 1,00 

Α.20 Πλάκες με επικάλυψη για μπάρα 28mm συνολικού βάρους 140 kg Σετ 1,00 

Α.21 Στρώμα γυμναστικής διαστάσεων 200Χ100Χ5cm Τεμάχιο 10,00 

Α.22 Ηλεκτρικός διάδρομος Τεμάχιο 1,00 

Α.23 Ζεύγος μπασκετών, ολυμπιακού τύπου Ζεύγος 1,00 

Α.24 Προμήθεια και αντικατάσταση παρκέ ιρόκο τ.μ. (m2) 100,00 

Α.25 Προμήθεια υλικών συντήρησης επιφάνειας παρκέ τ.μ. (m2) 1.128,00 

Α.26 Προμήθεια αναβατορίου (ασανσέρ) αλλαγής λαμπών Τεμάχιο 1,00 

Α.27 Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενου προβολέα Τεμάχιο 36,00 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ. MSc  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
Αρ. Μελέτης: 

 

Έργο: Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου 

 
Υποέργο 2: Προμήθεια και 

εγκατάσταση αθλητικών ειδών και 
εξοπλισμού λειτουργίας, στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο Μετσόβου. 

 

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (σε €) 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (σε 

€) 

Α.1 
Μηχάνημα κάμψεων μηριαίων 

ξαπλωτό 37442900-8 Τεμάχιο 1,00 3.660,00 3.660,00 
Α.2 Μηχάνημα εκτάσεων ποδιών 37442900-8 Τεμάχιο 1,00 3.670,00 3.670,00 
Α.3 Μηχάνημα έλξεων ώμων 37442900-8 Τεμάχιο 1,00 2.580,00 2.580,00 
Α.4 Μηχάνημα τροχαλίας 37442900-8 Τεμάχιο 1,00 3.300,00 3.300,00 
Α.5 Μηχάνημα γαμπών  37442900-8 Τεμάχιο 1,00 3.200,00 3.200,00 
Α.6 Πολυλειτουργικό μηχάνημα 37440000-4 Τεμάχιο 1,00 4.300,00 4.300,00 

Α.7 
Όργανο ενδυνάμωσης τύπου 

multipower 37442900-8 Τεμάχιο 1,00 3.600,00 3.600,00 
Α.8 Ολυμπιακός πάγκος 37442400-8 Τεμάχιο 1,00 1.320,00 1.320,00 

Α.9 
Ρυθμιζόμενος πάγκος διπλής 

χρήσης 37442400-8 Τεμάχιο 1,00 780,00 780,00 
Α.10 Επικλινής πάγκος 37442400-8 Τεμάχιο 1,00 1.050,00 1.050,00 
Α.11 Πάγκος δικεφάλων 37442400-8 Τεμάχιο 1,00 940,00 940,00 
Α.12 Μηχάνημα για ασκήσεις έλξεων 37442900-8 Τεμάχιο 1,00 1.560,00 1.560,00 
Α.13 Βάση αλτήρων 37440000-4 Τεμάχιο 1,00 680,00 680,00 
Α.14 Βάση για δίσκους - βάρη 37440000-4 Τεμάχιο 1,00 620,00 620,00 
Α.15 Ολυμπιακή μπάρα με κλειδιά 37440000-4 Τεμάχιο 2,00 520,00 1.040,00 
Α.16 Στραβόμπαρα Ø50 με κλειδιά 37440000-4 Τεμάχιο 1,00 135,00 135,00 
Α.17 Μπάρα 28χιλ. με τα κλειδιά 37440000-4 Τεμάχιο 1,00 35,00 35,00 
Α.18 Αλτηράκια συν. βάρους 126kg  37442500-8 Σετ 1,00 640,00 640,00 

Α.19 
Πλάκες για ολυμπιακές μπάρες 

συνολικού βάρους 230 kg 37442500-8 Σετ 1,00 2.185,00 2.185,00 

Α.20 
Πλάκες με επικάλυψη για μπάρα 

28mm συνολικού βάρους 140 kg 37442500-8 Σετ 1,00 370,00 370,00 

Α.21 
Στρώμα γυμναστικής 

διαστάσεων 200Χ100Χ5cm 37440000-4 Τεμάχιο 10,00 280,00 2.800,00 
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Α.22 Ηλεκτρικός διάδρομος 37441100-2 Τεμάχιο 1,00 6.900,00 6.900,00 

Α.23 
Ζεύγος μπασκετών, ολυμπιακού 

τύπου 37452210-6 Ζεύγος 1,00 29.700,00 29.700,00 

Α.24 
Προμήθεια και αντικατάσταση 

παρκέ ιρόκο 45432114-6 τ.μ. (m2) 100,00 44,14 4.414,23 

Α.25 
Προμήθεια υλικών συντήρησης 

επιφάνειας παρκέ 45432114-6 τ.μ. (m2) 1.128,00 18,00 20.304,00 

Α.26 
Προμήθεια αναβατορίου 

(ασανσέρ) αλλαγής λαμπών 42416000-5 Τεμάχιο 1,00 14.000,00 14.000,00 

Α.27 
Προμήθεια και αντικατάσταση 

υφιστάμενου προβολέα 31518600-6 Τεμάχιο 36,00 670,00 24.120,00 
ΣΥΝΟΛΟ Α: 137.903,23 

Φ.Π.Α. (24%) 33.096,77 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
171.000,0

0 
 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ. MSc  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
Αρ. Μελέτης: 

 

Έργο: Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου 

 
Υποέργο 2: Προμήθεια και 

εγκατάσταση αθλητικών ειδών και 
εξοπλισμού λειτουργίας, στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο Μετσόβου. 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές υπό Προμήθεια Ειδών 

 

Α.1 Μηχάνημα κάμψεων μηριαίων ξαπλωτό 

Προμήθεια μηχανήματος κάμψεων μηριαίων (leg curl) ξαπλωτό, επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο 
για τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 105 εκ. 
• Μήκος: 175 εκ. 
• Ύψος: 175 εκ. 
• Φορτίο: 92,5 kg κατ’ ελάχιστον. 

Η κίνηση θα επιτυγχάνεται με συρματόσχοινο. 

Το όργανο θα λειτουργεί με τρόπο, ώστε η συγκεκριμένη κλίση της θέσης εκγύμνασης να έχει 
μελετηθεί έτσι ώστε να αποφεύγεται το τέντωμα της πλάτης και να επιτρέπεται η επιτάχυνση και η 
εξάσκηση των απλών μυών. Η αξιοσημείωτη αυτή κλίση θα είναι σημαντική ώστε να αποφεύγεται η 
εξύψωση της λεκάνης. 

Η ρύθμιση του κυλίνδρου θα χρησιμεύει ώστε να προσαρμόζονται τα σημεία αρθρώσεως στο 
μηχάνημα. Το έκκεντρο που θα συνδέεται στον πείρο βάρους, θα επιτρέπει την σταθερή λειτουργία 
για όλα τα τόξα του μοχλού κίνησης ενώ οι λαβές είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι ταιριαστές 
σε όλες τις ρυθμίσεις και να αποφεύγεται η πίεση στην οσφυϊκή ζώνη. Ο παράλληλος πείρος 
βάρους θα δίνει την δυνατότητα επιλογής του φορτίου βάρους που θα παραμείνει στο μηχάνημα. 

Το όργανο θα διαθέτει κάθισμα και πλάτη με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και 
τα μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο  υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
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Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων 
ø76/ø70/ø60. 

Το συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο ανοξείδωτο, ø 5,5μμ, σε γκρι ή μαύρο χρώμα, πιστοποιημένο 
για σπάσιμο πάνω από 1600 kg. 

Όλες οι τροχαλίες για  τις μηχανές θα είναι από μαύρο νάιλον, με αυλάκι για την κύλιση του 
συρματόσχοινου. Τα μεγέθη της κάθε τροχαλίας, θα είναι ανάλογα με τις διαστάσεις της καμπύλης 
που κάνουν τα συρματόσχοινα. Οι τροχαλίες θα φέρουν κλειστού τύπου ρουλεμάν. Αυτό για να 
καταστεί δυνατή η σωστή και ασφαλή κίνηση. 

Οι μπάρες ολίσθησης των πλακών των μπαρών θα είναι από χρωμιονικέλιο διαμέτρου ø20 μμ και 
δεν θα χρειάζονται λίπανση. 

Οι πλάκες βαρών στο μέσον θα έχουν διαμορφωμένο σημείο επιλογής τους κατά την χρήση. Κάθε 
πλάκα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 345 × 120 × 32 mm. 

Ο κεντρικός πείρος επιλογής θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των πλακών. Θα έχει μορφή 
πλάκας και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4μμ. Ο επιλογέας αυτός θα αποκλείει την 
αμφίπλευρη ταλάντωση των πλακών κατά την επιλογή τους. 

Ο άξονας επιλογής των πλακών θα είναι από χρωμιομένο χάλυβα, διαμέτρου ø25 μμ με επικεφαλή 
ρυθμιστή έντασης. 

Επίσης το όργανο θα διαθέτει προστατευτικά καλύμματα της περιοχής των βαρών. Θα παρέχει 
προστασία στην ασφάλεια των χρηστών κατά την λειτουργία της άσκησης. Θα είναι στερεωμένα με 
βίδες λαβής που θα επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι πλέξιγκλας διαφόρων χρωμάτων. 

Όλα τα έκκεντρα θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο νάιλον πάχους 25 mm. Οι βίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων των μηχανημάτων θα είναι 
πιστοποιημένες για την ποιότητά τους. Σε όλα τα μηχανήματα οι βίδες συναρμολόγησης θα 
καλύπτονται από ειδικά πλαστικά πώματα για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.660,00€ 
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.2 Μηχάνημα εκτάσεων ποδιών 

Προμήθεια μηχανήματος εκτάσεων ποδιών (leg extension), επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για 
τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 120 εκ. 
• Μήκος: 105 εκ. 
• Ύψος: 175 εκ. 
• Φορτίο: 60 kg κατ’ ελάχιστον. 

Η κίνηση θα επιτυγχάνεται με συρματόσχοινο. 

Ο εξοπλισμός θα επιτρέπει την εξάσκηση και την επιτάχυνση της κλίσης και της προέκτασης του 
γόνατου. Θα ενδείκνυται για την αύξηση των μηριαίων τετρακέφαλων. Το έκκεντρο που θα 
συνδέεται με την στήλη βάρους θα επιτρέπει την σταθερή λειτουργία για όλα τα τόξα του μοχλού 
κίνησης. Η εκκίνηση θα μπορεί να προσαρμοστεί με το σύστημα ρύθμισης. Θα υπάρχει η 
δυνατότητα να ρυθμιστεί το ύψος του κυλίνδρου και η ρύθμιση της πλάτης ώστε να επιτευχθεί η 
όσο το δυνατό καλύτερη θέση άσκησης για τα γόνατα. Ο πείρος επιλογής αντίστασης παράλληλα με 
την θέση άσκησης θα δίνει την δυνατότητα εύκολης επιλογής του φορτίου βάρους που θα 
παραμείνει στο μηχάνημα. 

Το όργανο θα διαθέτει κάθισμα και πλάτη με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και 
τα μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο  υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων ø76/ ø70/ 
ø60. 
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Το συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο ανοξείδωτο, ø 5,5μμ, σε γκρι ή μαύρο χρώμα, πιστοποιημένο 
για σπάσιμο πάνω από 1600 kg. 

Όλες οι τροχαλίες για  τις μηχανές θα είναι από μαύρο νάιλον, με αυλάκι για την κύλιση του 
συρματόσχοινου. Τα μεγέθη της κάθε τροχαλίας, θα είναι ανάλογα με τις διαστάσεις της καμπύλης 
που κάνουν τα συρματόσχοινα. Οι τροχαλίες θα φέρουν κλειστού τύπου ρουλεμάν. Αυτό για να 
καταστεί δυνατή η σωστή και ασφαλή κίνηση. 

Οι μπάρες ολίσθησης των πλακών των μπαρών θα είναι από χρωμιονικέλιο διαμέτρου ø20 μμ και 
δεν θα χρειάζονται λίπανση. 

Οι πλάκες βαρών στο μέσον θα έχουν διαμορφωμένο σημείο επιλογής τους κατά την χρήση. Κάθε 
πλάκα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 345 × 120 × 32 mm. 

Ο κεντρικός πείρος επιλογής θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των πλακών. Θα έχει μορφή 
πλάκας και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4μμ. Ο επιλογέας αυτός θα αποκλείει την 
αμφίπλευρη ταλάντωση των πλακών κατά την επιλογή τους. 

Ο άξονας επιλογής των πλακών θα είναι από χρωμιομένο χάλυβα, διαμέτρου ø25 μμ με επικεφαλή 
ρυθμιστή έντασης. 

Επίσης το όργανο θα διαθέτει προστατευτικά καλύμματα της περιοχής των βαρών. Θα παρέχει 
προστασία στην ασφάλεια των χρηστών κατά την λειτουργία της άσκησης. Θα είναι στερεωμένα με 
βίδες λαβής που θα επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι πλέξιγκλας διαφόρων χρωμάτων. 

Όλα τα έκκεντρα θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο νάιλον πάχους 25 mm. Οι βίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων των μηχανημάτων θα είναι 
πιστοποιημένες για την ποιότητά τους. Σε όλα τα μηχανήματα οι βίδες συναρμολόγησης θα 
καλύπτονται από ειδικά πλαστικά πώματα για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 3.670,00€ 
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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Α.3 Μηχάνημα έλξεων ώμων 

Προμήθεια μηχανήματος έλξεων ώμων, επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για τον εξοπλισμό 
κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 110 εκ. 
• Μήκος: 125 εκ. 
• Ύψος: 220 εκ. 
• Φορτίο: 100 kg κατ’ ελάχιστον. 

Η κίνηση θα επιτυγχάνεται με συρματόσχοινο. 

Το όργανο θα διαθέτει στήλη βαρών 100 kg με επιλογέα αντίστασης που θα δίνει την δυνατότητα 
εύκολης επιλογής του φορτίου βάρους. 

Ο επιλογέας αντίστασης θα είναι από ανοξείδωτη (INOX) λεπίδα, διαστάσεων 10x5,6 εκ. με κεφαλή 
από νάυλον. 

Θα επιτρέπει την εκγύμναση με φυσική κίνηση. Θα είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο στήριγμα 
μηρών και ρύθμισης ύψους του καθίσματος ώστε να προσαρμόστει ο χρήστης την κατάλληλη θέση 
εκκίνησης. 

Το όργανο θα διαθέτει κάθισμα και πλάτη με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και 
τα μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο  υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων ø76/ ø70/ 
ø60. 

Το συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο ανοξείδωτο, ø 5,5μμ, σε γκρι ή μαύρο χρώμα, πιστοποιημένο 
για σπάσιμο πάνω από 1600 kg. 

Όλες οι τροχαλίες για  τις μηχανές θα είναι από μαύρο νάιλον, με αυλάκι για την κύλιση του 
συρματόσχοινου. Τα μεγέθη της κάθε τροχαλίας, θα είναι ανάλογα με τις διαστάσεις της καμπύλης 
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που κάνουν τα συρματόσχοινα. Οι τροχαλίες θα φέρουν κλειστού τύπου ρουλεμάν. Αυτό για να 
καταστεί δυνατή η σωστή και ασφαλή κίνηση. 

Οι μπάρες ολίσθησης των πλακών των μπαρών θα είναι από χρωμιονικέλιο διαμέτρου ø20 μμ και 
δεν θα χρειάζονται λίπανση. 

Οι πλάκες βαρών στο μέσον θα έχουν διαμορφωμένο σημείο επιλογής τους κατά την χρήση. Κάθε 
πλάκα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 345 × 120 × 32 mm. 

Ο κεντρικός πείρος επιλογής θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των πλακών. Θα έχει μορφή 
πλάκας και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4μμ. Ο επιλογέας αυτός θα αποκλείει την 
αμφίπλευρη ταλάντωση των πλακών κατά την επιλογή τους. 

Ο άξονας επιλογής των πλακών θα είναι από χρωμιομένο χάλυβα, διαμέτρου ø25 μμ με επικεφαλή 
ρυθμιστή έντασης. 

Επίσης το όργανο θα διαθέτει προστατευτικά καλύμματα της περιοχής των βαρών. Θα παρέχει 
προστασία στην ασφάλεια των χρηστών κατά την λειτουργία της άσκησης. Θα είναι στερεωμένα με 
βίδες λαβής που θα επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι πλέξιγκλας διαφόρων χρωμάτων. 

Όλα τα έκκεντρα θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο νάιλον πάχους 25 mm. Οι βίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων των μηχανημάτων θα είναι 
πιστοποιημένες για την ποιότητά τους. Σε όλα τα μηχανήματα οι βίδες συναρμολόγησης θα 
καλύπτονται από ειδικά πλαστικά πώματα για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 2.580,00€ 
 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.4 Μηχάνημα τροχαλίας 

Προμήθεια μηχανήματος τροχαλίας (pulleymachine), επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για τον 
εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 120 εκ. 
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• Μήκος: 195 εκ. 
• Ύψος: 220 εκ. 
• Φορτίο: 122,5 kgκατ’ ελάχιστον. 

Το όργανο θα αφορά ένα κλασικό μηχάνημα για εκγύμναση των μεσαίων και άνω μυών της πλάτης. 
Τα υποστηρίγματα των ποδιών θα βρίσκονται κάτω από την θέση καθίσματος, η μπάρα των 
τρικέφαλων ή η μπάρα έλξεως θα είναι εύκολα προσβάσιμες και ο παράλληλος πύρος βάρους θα 
επιτρέπει την επιλογή  του βάρους που βρίσκεται στο μηχάνημα. Θα έχει πολύπλευρη χρήση και θα 
είναι προσαρμόσιμο για κάθε χρήστη. 

Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο  υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων ø76/ ø70/ 
ø60. 

Το συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο ανοξείδωτο, ø 5,5μμ, σε γκρι ή μαύρο χρώμα, πιστοποιημένο 
για σπάσιμο πάνω από 1600 kg. 

Όλες οι τροχαλίες για  τις μηχανές θα είναι από μαύρο νάιλον, με αυλάκι για την κύλιση του 
συρματόσχοινου. Τα μεγέθη της κάθε τροχαλίας, θα είναι ανάλογα με τις διαστάσεις της καμπύλης 
που κάνουν τα συρματόσχοινα. Οι τροχαλίες θα φέρουν κλειστού τύπου ρουλεμάν. Αυτό για να 
καταστεί δυνατή η σωστή και ασφαλή κίνηση. 

Οι μπάρες ολίσθησης των πλακών των μπαρών θα είναι από χρωμιονικέλιο διαμέτρου ø20 μμ και 
δεν θα χρειάζονται λίπανση. 

Οι πλάκες βαρών στο μέσον θα έχουν διαμορφωμένο σημείο επιλογής τους κατά την χρήση. Κάθε 
πλάκα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 345 × 120 × 32 mm. 

Ο κεντρικός πείρος επιλογής θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των πλακών. Θα έχει μορφή 
πλάκας και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4μμ. Ο επιλογέας αυτός θα αποκλείει την 
αμφίπλευρη ταλάντωση των πλακών κατά την επιλογή τους. 

Ο άξονας επιλογής των πλακών θα είναι από χρωμιομένο χάλυβα, διαμέτρου ø25 μμ με επικεφαλή 
ρυθμιστή έντασης. 
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Επίσης το όργανο θα διαθέτει προστατευτικά καλύμματα της περιοχής των βαρών. Θα παρέχει 
προστασία στην ασφάλεια των χρηστών κατά την λειτουργία της άσκησης. Θα είναι στερεωμένα με 
βίδες λαβής που θα επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι πλέξιγκλας διαφόρων χρωμάτων. 

Όλα τα έκκεντρα θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο νάιλον πάχους 25 mm. Οι βίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων των μηχανημάτων θα είναι 
πιστοποιημένες για την ποιότητά τους. Σε όλα τα μηχανήματα οι βίδες συναρμολόγησης θα 
καλύπτονται από ειδικά πλαστικά πώματα για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 3.300,00€ 
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.5 Μηχάνημα γαμπών  

Προμήθεια μηχανήματος γαμπών (culf machine), επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για τον 
εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος βάσης: 65 εκ. 
• Μήκος: 95 εκ. 
• Ύψος: 180 εκ. 
• Φορτίο: 100 kg κατ’ ελάχιστον. 

Η κίνηση θα επιτυγχάνεται με συρματόσχοινο. 

Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
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κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων ø76/ ø70/ 
ø60. 

Το συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο ανοξείδωτο, ø 5,5μμ, σε γκρι ή μαύρο χρώμα, πιστοποιημένο 
για σπάσιμο πάνω από 1600 kg. 

Όλες οι τροχαλίες για  τις μηχανές θα είναι από μαύρο νάιλον, με αυλάκι για την κύλιση του 
συρματόσχοινου. Τα μεγέθη της κάθε τροχαλίας, θα είναι ανάλογα με τις διαστάσεις της καμπύλης 
που κάνουν τα συρματόσχοινα. Οι τροχαλίες θα φέρουν κλειστού τύπου ρουλεμάν. Αυτό για να 
καταστεί δυνατή η σωστή και ασφαλή κίνηση. 

Οι μπάρες ολίσθησης των πλακών των μπαρών θα είναι από χρωμιονικέλιο διαμέτρου ø20 μμ και 
δεν θα χρειάζονται λίπανση. 

Οι πλάκες βαρών στο μέσον θα έχουν διαμορφωμένο σημείο επιλογής τους κατά την χρήση. Κάθε 
πλάκα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 345 × 120 × 32 mm. 

Ο κεντρικός πείρος επιλογής θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των πλακών. Θα έχει μορφή 
πλάκας και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4μμ. Ο επιλογέας αυτός θα αποκλείει την 
αμφίπλευρη ταλάντωση των πλακών κατά την επιλογή τους. 

Ο άξονας επιλογής των πλακών θα είναι από χρωμιομένο χάλυβα, διαμέτρου ø25 μμ με επικεφαλή 
ρυθμιστή έντασης. 

Επίσης το όργανο θα διαθέτει προστατευτικά καλύμματα της περιοχής των βαρών. Θα παρέχει 
προστασία στην ασφάλεια των χρηστών κατά την λειτουργία της άσκησης. Θα είναι στερεωμένα με 
βίδες λαβής που θα επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι πλέξιγκλας διαφόρων χρωμάτων. 

Όλα τα έκκεντρα θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο νάιλον πάχους 25 mm. Οι βίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων των μηχανημάτων θα είναι 
πιστοποιημένες για την ποιότητά τους. Σε όλα τα μηχανήματα οι βίδες συναρμολόγησης θα 
καλύπτονται από ειδικά πλαστικά πώματα για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 3.200,00€ 
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 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 

 

Α.6 Πολυλειτουργικό μηχάνημα 

Προμήθεια πολυλειτουργικού μηχανήματος, επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για τον εξοπλισμό 
κλειστού γυμναστηρίου και το οποίο θα δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης άθλησης σε 4 άτομα. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος βάσης: 105 εκ. 
• Μήκος: 105 εκ. 
• Ύψος: 230 εκ. 
• Φορτίο: 60kgx 4 κατ’ ελάχιστον. 

Η κίνηση θα επιτυγχάνεται με συρματόσχοινο. 

Το όργανο θα είναι ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα που θα δίνει την δυνατότητα σε 4 άτομα 
ταυτόχρονα σε περιορισμένο χώρο να γυμνάσουν truck, χέρια και πόδια: δελτοειδής, θωρακικούς, 
ραχιαίους, δικέφαλους, τρικέφαλους, γλουτιαίους, κοιλιακούς. Η τροχαλία «darling» θα έχει 
εξοπλιστεί με ένα μοναδικό σύστημα ώστε να αποφεύγεται η έξοδος του καλωδίου. Επιπλέον θα 
είναι ρυθμιζόμενη σε διάφορα σημεία αφήνοντας τον χρήστη ελεύθερο από τον δεσμό της τροχιάς.  
Θα είναι εξοπλισμένο με χερούλια τα οποία θα έχουν μελετηθεί για την άνετη επίτευξη των 
ασκήσεων χωρίς να ενοχλούν τις αρθρώσεις των καρπών. Εύκολες συνδέσεις στους καλωδιακούς 
σταθμούςθα διευκολύνουν την αλλαγή χερουλιών με άλλα αξεσουάρ (για παράδειγμα η γωνία 
υποστήριξης χρησιμεύει στο πέταγμα του ποδιού, εσωτερικού και εξωτερικού μηρού και γλουτών). 
Ο εμπρόσθιος πείρος βάρους θα βοηθά στην επιλογή βάρους. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων ø76/ ø70/ 
ø60. 

Το συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο ανοξείδωτο, ø 5,5μμ, σε γκρι ή μαύρο χρώμα, πιστοποιημένο 
για σπάσιμο πάνω από 1600 kg. 

Όλες οι τροχαλίες για  τις μηχανές θα είναι από μαύρο νάιλον, με αυλάκι για την κύλιση του 
συρματόσχοινου. Τα μεγέθη της κάθε τροχαλίας, θα είναι ανάλογα με τις διαστάσεις της καμπύλης 
που κάνουν τα συρματόσχοινα. Οι τροχαλίες θα φέρουν κλειστού τύπου ρουλεμάν. Αυτό για να 
καταστεί δυνατή η σωστή και ασφαλή κίνηση. 
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Οι μπάρες ολίσθησης των πλακών των μπαρών θα είναι από χρωμιονικέλιο διαμέτρου ø20 μμ και 
δεν θα χρειάζονται λίπανση. 

Οι πλάκες βαρών στο μέσον θα έχουν διαμορφωμένο σημείο επιλογής τους κατά την χρήση. Κάθε 
πλάκα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 345 × 120 × 32 mm. 

Ο κεντρικός πείρος επιλογής θα χρησιμοποιείται για την επιλογή των πλακών. Θα έχει μορφή 
πλάκας και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 4μμ. Ο επιλογέας αυτός θα αποκλείει την 
αμφίπλευρη ταλάντωση των πλακών κατά την επιλογή τους. 

Ο άξονας επιλογής των πλακών θα είναι από χρωμιομένο χάλυβα, διαμέτρου ø25 μμ με επικεφαλή 
ρυθμιστή έντασης. 

Επίσης το όργανο θα διαθέτει προστατευτικά καλύμματα της περιοχής των βαρών. Θα παρέχει 
προστασία στην ασφάλεια των χρηστών κατά την λειτουργία της άσκησης. Θα είναι στερεωμένα με 
βίδες λαβής που θα επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι πλέξιγκλας διαφόρων χρωμάτων. 

Όλα τα έκκεντρα θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο νάιλον πάχους 25 mm. Οι βίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων των μηχανημάτων θα είναι 
πιστοποιημένες για την ποιότητά τους. Σε όλα τα μηχανήματα οι βίδες συναρμολόγησης θα 
καλύπτονται από ειδικά πλαστικά πώματα για ομοιόμορφη εμφάνιση. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 4.300,00€ 
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.7 Όργανο ενδυνάμωσης τύπου multipower 

Προμήθεια οργάνου ενδυνάμωσης, τύπου multipower, επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για τον 
εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 220 εκ. 
• Μήκος: 110 εκ. 
• Ύψος: 240 εκ. 
• Φορτίο: ø 25 – 50 
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Η κίνηση θα επιτυγχάνεται μέσω οδοντωτής ζώνης. 

Το όργανο θα είναι ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα για την εφαρμογή πολλών ασκήσεων για τους 
μύες του θώρακα και των ποδιών. Θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μαίμε ρυθμιζόμενο 
σπαστό πάγκο και να επιτρέπει εκτάσεις για θωρακικές ασκήσεις και αργές εκτάσεις ή οκλαδών με 
ασφάλεια. 

Η μπάρα θα κινείται πάνω σε ραβδωτά ρουλεμάν και μεταλλικό αποσβεστήρα κραδασμών στο 
τέλος. Θα έχει δύο χαμηλούς φραγμούς στάσεων για ασφάλεια, με κατάλληλες ρυθμίσεις για όλα τα 
ύψη, βοηθώντας τον περιορισμό κίνησης της μπάρας ώστε να αποφεύγεται σε περίπτωση 
αποτυχίας της άσκησης ή του απλού λάθους, να  πέσει η μπάρα πάνω στο χρήστη. Οι άξονες στο 
δευτερεύον πλαίσιο θα επιτρέπουν την αποθήκευση δίσκων διαφορετικού βάρους.  Αυτό το 
μηχάνημα θα μπορεί να χρησιμοποιείται με φορτίο πάνω στην μπάρα αλλά και μόνο με το φορτίο 
των δύο αντίβαρων που έχει. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του πλαισίου, η δομή του θα είναι διαμήκης συγκολλημένων 
σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6μμ τουλάχιστον, με διάμετρο ø76. Οι συνδέσεις θα είναι επίσης 
διαμήκης συγκολλημένων σωλήνων από χάλυβα, με πάχος 3,6 μμτουλάχιστον, διαμέτρων ø76/ ø70/ 
ø60. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 3.600,00€ 
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.8 Ολυμπιακός πάγκος 

Προμήθεια πάγκου ολυμπιακού τύπου, κατάλληλο για τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 125 εκ. 
• Μήκος: 150 εκ. 
• Μεγ. Ύψος: 142 εκ. 
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Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.320,00€ 
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.9 Ρυθμιζόμενος πάγκος διπλής χρήσης 

Προμήθεια ρυθμιζόμενου πάγκου διπλής χρήσης , κατάλληλο για τον εξοπλισμό κλειστού 
γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 50 εκ. 
• Μήκος: 145 εκ. 
• Ύψος: 130 εκ. 

Ο πάγκος θα έχει ρυθμιζόμενη πλάτη από 0ο έως 90ο, με ρυθμίσεις κάθε 15ο, για να κάνει τις 
διαφορετικές ασκήσεις με τους αλτήρες ή την μπάρα. Θα είναι επίσης ρυθμιζόμενος και στο 
κάθισμα. Επίσης, θα είναι σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση, και θα εγγυάται μια πολύ καλή 
σταθερότητα από τη δομή πλαισίων, καθώς θα φέρει και δύο ρόδες για τη μετακίνηση. 

Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
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τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 780,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.10 Επικλινής πάγκος 

Προμήθεια επικλινή πάγκου, κατάλληλο για τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 125 εκ. 
• Μήκος: 160 εκ. 
• Ύψος: 170 εκ. 

Ο επικλινής πάγκος για επεκτάσεις με μπάρες θα εξασκεί το ανώτερο μέρος των θωρακικών μυών, 
θα προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη και η ρύθμιση της πλάτης και του καθίσματος 
θα επιτρέπουν την ελάχιστη επιβάρυνση της πλάτης. Θα διαθέτει φαρδιά στηρίγματα που θα 
επιτρέπουν μία άνετη λαβή και επάνοδο. 

Ο χρήστης θα είναι σε θέση να ακολουθήσει εύκολα τις ασκήσεις και με ασφάλεια καθισμένος στον 
πάγκο. 

Θα είναι σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση, θα έχει πολύ καλή σταθερότητα την οποία θα 
εγγυάται η κατασκευή των πλαισίων. Επίσης, οι μπάρες που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό τον 
πάγκο θα πρέπει να είναι ελάχιστου μήκους 180 εκ. ( με προτεινόμενο μήκος τα 220 εκ.) 

Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
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τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 1.050,00€ 
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.11 Πάγκος δικεφάλων 

Προμήθεια πάγκου δικεφάλων (scott bench), κατάλληλο για τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 100 εκ. 
• Μήκος: 105 εκ. 
• Ύψος: 100 εκ. 

Το όργανο θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των δικέφαλων μυών. Τα μαξιλαράκια υποστήριξης 
για το θώρακα και τους βραχίονες θα επιτρέπουν να γίνονται οι ασκήσεις με άνεση και ασφάλεια. 

Το κάθισμα, και τα στηρίγματα θώρακα/βραχιόνων θα προσαρμόζονται ανάλογα στο ύψος. Το 
στήριγμα χεριών θα είναι ρυθμιζόμενα με μεταβλητές μοίρες για να καταστήσει ευκολότερη την 
άσκηση και χωρίς λανθασμένες θέσεις, ώστε να αποτρέπονται οι πόνοι των ώμων. Θα είναι 
προγραμματισμένο για επαγγελματική χρήση, και θα έχει πολύ καλή σταθερότητα την οποία 
εγγυάται η κατασκευή των πλαισίων. 

Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
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Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 940,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.12 Μηχάνημα για ασκήσεις έλξεων 

Προμήθεια μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων για ασκήσεις έλξεων με διαφορετικές λαβές, 
κατάλληλο για τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 125 εκ. 
• Μήκος: 170 εκ. 
• Ύψος: 240 εκ. 

Το όργανο θα είναι κατάλληλο για ασκήσεις ανύψωσης ποδιών για τους κοιλιακούς μυς με στήριξη 
για τους αγκώνες και την πλάτη, καθώς και για βυθίσεις στο δίζυγο. 

Θα έχει κατασκευαστεί με δύο μη συμμετρικά πατήματα έτσι ώστε να επιτρέπει στον καθένα να 
μπορεί να φτάσει στην υψηλότερη λαβή με ασφάλεια. Θα είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική 
χρήση και θα εγγυάται πολύ καλή σταθερότητα από την δομή των πλαισίων. 

Το όργανο θα διαθέτει στοιχεία με ανατομικό σχήμα και χωρίς γωνίες. Η ταπετσαρία και τα 
μαξιλάρια θα είναι άκαμπτα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην πλάτη, γλουτούς και 
βραχίονες. Εσωτερικά θα φέρει σπογγώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και απορροφητικό 
κατεργασμένο υποαλλεργικά, αντιβακτηριακά και πυρίμαχα. Η ταπετσαρία επένδυσης θα είναι 
τρεβίρα υψηλής ποιότητας και θα είναι εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Το 
χρώμα θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 
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Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 1.560,00€ 
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.13 Βάση αλτήρων 

Προμήθεια βάσης (σταντ) αλτήρων, κατάλληλο για τον εξοπλισμό κλειστού γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 70 εκ. 
• Μήκος: 200 εκ. 
• Ύψος: 80 εκ. 

Η βάση θα κατασκευάζεται από χαλύβδινους σωλήνες, βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή 2 
στρώσεων πολυεστερικής πούδρας με βάση βερνικιού. Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν ελαστικές 
τάπες για καλύτερη πρόσφυση και προστασία των δαπέδων πάνω στα οποία γίνεται η τοποθέτηση. 
Στις θέσεις υποδοχής των αλτήρων θα υπάρχει πλαστική επικάλυψη. Θα είναι σχεδιασμένο για 
επαγγελματική χρήση και θα εγγυάται πολύ καλή σταθερότητα από την δομή των πλαισίων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι κατασκευασμένος με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών, εξαιρουμένων των ταπετσαριών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 680,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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Α.14 Βάση για δίσκους - βάρη 

Προμήθεια βάσης (σταντ) για δίσκους και βάρη, κατάλληλη για τον εξοπλισμό κλειστού 
γυμναστηρίου. 

Οι διαστάσεις του εξοπλισμού θα είναι οι εξής: 

• Πλάτος: 120 εκ. 
• Μήκος: 62,5 εκ. 
• Ύψος: 118 εκ. 

Η βάση των δίσκων θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί με άξονες διαμέτρου 25, 28 ή 50 
χιλιοστών, οι οποίοι θα επιλεχθούν έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η βάση θα έχει σχεδιασμό 
που θα προσφέρει πολύ καλή σταθερότητα και που θα εγγυάται η δομή πλαισίων με τέσσερις 
ρόδες για την συχνή μετακίνηση του φορτίου των δίσκων με ελάχιστη προσπάθεια. 

Το συνολικό δυνατό βάρος του φορτίου θα είναι κατ’ ελάχιστον 150 kg. 

Ο εξοπλισμός θα είναι κατασκευασμένος με μεγάλη προσοχή στην παραγωγή, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ποιότητα στο χρόνο. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
κουρμπαριστές στρόγγυλες χαλύβδινες σωλήνες προσφέροντας πλήρη προστασία στους 
αθλούμενους στην επαφή τους με το μηχάνημα. 

Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα των μηχανικών ερευνών του εξοπλισμού θα επιτρέπει την 
χρήση του από άτομα με ύψος 1,30 – 2,20 μ. Επίσης θα παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με 
τους κανόνες της πιστοποίησης για την ασφάλεια σε ανατροπή και θραύση. 

Το όργανο θα παραδίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 36 μηνών. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου και τοποθετημένου οργάνου γυμναστικής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 620,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.15 Ολυμπιακή μπάρα με κλειδιά 

Προμήθεια ολυμπιακής μπάρας με κλειδιά. Η μπάρα θα είναι ίσια και θα έχει διάμετρο 50 μμ, 
δηλαδή ολυμπιακού τύπου. 

Το βάρος της μπάρας θα είναι 20 kg και το μήκος 220 εκ. Η μέγιστη πίεση που θα μπορεί να δεχθεί 
θα είναι ίση ή μεγαλύτερη με τα 170000 Psi. 

Τιμή ανά τεμάχιο μπάρας. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 520,00€ 
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 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 

 

Α.16 Στραβόμπαρα Ø50 με κλειδιά 

Προμήθεια ατσάλινης στραβόμπαρας τύπου Φ50, μήκους 145 εκ. με κλειδιά. 

Η στραβόμπαρα θα είναι φιλικότερη προς τους καρπούς των χρηστών, καθώς λόγω κλίσης των 
λαβών της θα μειώνεται η πίεση που ασκείται στο σημείο αυτό. Θα είναι ιδανική για την εκγύμναση 
των δικέφαλων και τρικέφαλων μυών. 

Θα έχει διάμετρο Φ50μμ και μήκος 145 εκ. 

Τιμή ανά τεμάχιο μπάρας. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 135,00 € 
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.17 Μπάρα 28χιλ. με τα κλειδιά 

Προμήθεια ατσάλινης μπάρας 28 χιλ. με τα κλειδιά. Η μπάρα θα είναι ίσια, θα έχει διάμετρο 28μμ 
και μήκος 200 εκ. 

Τιμή ανά τεμάχιο μπάρας. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 35,00 € 
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.18 Αλτηράκια συν. βάρους 126kg 

Αλτηράκια οποιασδήποτε διατομής με εργονομικές λαβές χρωμίου, επαγγελματικού τύπου. 

Προτείνεται να έχουν επικάλυψη από λάστιχο εξαιρετικής ποιότητας και συμπαγή πυρήνα. 
Χρώματος με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά σετ από αλητάκια συνολικού βάρους 126 kg (2x2kg, 4x5kg, 4x8kg, 4x10kg, 2x15kg). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 640,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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Α.19 Πλάκες για ολυμπιακές μπάρες συνολικού βάρους 230 kg 

Προμήθεια πλακών διαφόρων βαρών, όπως θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Θα είναι κατάλληλες 
για μπάρες ολυμπιακού τύπου και θα έχουν μεγάλη αναπήδηση. 

Οι πλάκες-δίσκοι βαρών θα είναι πολύχρωμες από πρωτογενές λάστιχο με την σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά σετ πλακών με επικάλυψη για ολυμπιακές μπάρες συνολικού βάρους 230 kg (6x5kg, 
10x10kg, 4x15kg, 2x20kg). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 2.185,00€ 
 (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.20 Πλάκες με επικάλυψη για μπάρα 28mm συνολικού βάρους 140 kg 

Προμήθεια πλακών με επικάλυψη διαφόρων βαρών, όπως θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η κάθε 
πλάκα θα έχει διάμετρο δαχτυλιδιού 28 μμ. 

Χρώματος με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Οι πλάκες - δίσκοι θα είναι μαντεμένιοι με επικάλυψη από λάστιχο. 

Τιμή ανά σετ πλακών με επικάλυψη για μπάρα 28mm συνολικού βάρους 140 kg (4x5kg, 8x10kg, 
2x20kg). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 370,00€ 
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.21 Στρώμα γυμναστικής διαστάσεων 200Χ100Χ5cm 

Προμήθεια στρώματος γυμναστικής, κατάλληλων προδιαγραφών για τον εξοπλισμό γυμναστηρίου 
εσωτερικού χώρου. 

Το στρώμα γυμναστικής θα αποτελείται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, με αντιολισθηρή 
επιφάνεια στο κάτω μέρος. 

Το στρώμα θα έχει διαστάσεις 200x100x5 cm. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
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ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 280,00€ 
 (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.22 Ηλεκτρικός διάδρομος 

Προμήθεια και σύνδεση ηλεκτρικού διαδρόμου τρεξίματος. 

Ο ηλεκτρικός διάδρομος με δυνατότητα απόκλισης 5% θα έχει τις εξής διαστάσεις: 

Πλάτος: 70 εκ. 

Μήκος: 188 εκ. 

Ύψος: 142 εκ. 

Βάρος:  145 kg 

Επιφάνεια βάδισης: 140x48 εκ. κατ' ελάχιστον. 

Το υπό προμήθεια είδος θα κατασκευάζεται από μεταλλικούς σωλήνες βαρέως τύπου με 
προτεινόμενες διαστάσεις 100x50x3μμ για το πλαίσιο της βάσης και 150x40x3μμ για τους πλάγιους 
βραχίονες στήριξης της κονσόλας αφής διαστάσεων 10 ιντσών. Ο διάδρομος θα έχει ενισχυμένο 
σύστημα ανόδου-καθόδου και ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζόντια θέση χρήσης. 

Τα κατ' ελάχιστον χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού διαδρόμου θα αφορούν τα εξής: 

- Κόνσολα με οθόνη αφής 10.1’’ 
- PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, OS Linux 
- Έξοδος USB 
- Wifi 
- Έξοδος RS232 (Πρωτόκολλο Trackmaster) 
- Μέγιστη ταχύτητα 20 km/h 
- Ελάχιστη ταχύτητα 0.1 km/h 
- Αυξανόμενη ταχύτητα κατά 0.1 km/h 
- Μέγιστη κλίση 22% 
- Ελάχιστη κλίση 0% 
- Αυξανόμενη κλίση κατά 0.5 / 1% 
- Ηλεκτρονική μεταβολή της ταχύτητας και της κλίσης 
- Διπλός καρδιοπαλμογράφος: αφής + ζώνη στήθους 
- Αυτοκεντραριζόμενο σύστημα ιμάντα 
- Αυτολιπαινόμενο σύστημα ιμάντα 
- Μετασχηματιστής 123 VA 
- Inverter 1.5 kw; 
- Βοηθητικό κύκλωμα κλίσης: 18 Vac 
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- Βοηθητικό κύκλωμα κονσόλας: 12 Vdc 
- Ισχύς μοτέρ (maxpeak) 5 HP (AC); 
- Θόρυβος < 30 DB 
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 kgs 
- Πλήκτρο άμεσης διακοπής λειτουργίας με μαγνητικό μανταλάκι 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης EC σύμφωνο με τους κανονισμούς της Ε.Ε. 

Ο ηλεκτρικός διάδρομος θα διαθέτει ρόδες μεταφοράς, ζώνη στήθους, ποτηροθήκη και εξοπλισμό 
service. 

Οι λειτουργίες της κονσόλας ενδεικτικά και κατ' ελάχιστο θα είναι οι εξής: 

- Χειροκίνητη χρήση (manual) 
- Cardio 
- Κάυση λίπους  
- Χρόνος  
- Απόσταση 
- Θερμίδες 
- 10 Προφίλ (Προ-ρυθμισμένα) 
- 100 Ελεύθερα Προφίλ  
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test,BRUCE 

MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test,ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08 
- Αποθήκευση άσκησης σε USB. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται επί ποινή αποκλεισμού με εφ' όρου ζωής εγγύηση για τον 
κινητήρα, δεκαετή (10 έτη) για τον σκελετό και τριετή (3 έτη) για τα ηλεκτρονικά μέρη. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συνδεμένου σε κατάσταση έτοιμο για λειτουργία ηλεκτρικού διαδρόμου. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 6.900,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.23 Ζεύγος μπασκετών, ολυμπιακού τύπου 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση σε σημείο που θα υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία ζεύγους μπασκετών δαπέδου, ολυμπιακού τύπου. 

Η κάθε μπασκέτα θα είναι κυλιόμενη μπασκέτα δαπέδου, με πιστοποιητικό FIBA, κατηγορίας 1, με 
σύστημα αντίβαρου (επί ποινή αποκλεισμού) για την άνοδο και την κάθοδο του προβόλου με μήκος 
325 εκ. Η όλη λειτουργία της μπασκέτας θα προέρχεται από την πίεση που θα ασκεί ένα άτομο σε 
ένα μοχλό χωρίς καμία ηλεκτρική, υδραυλική ή με ελατήρια υποβοήθηση. 

Οι διαστάσεις της βάσης θα είναι 210x105 εκ. 
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Το συνολικό βάρος της κάθε μπασκέτας θα είναι περίπου 1.300 κιλά. 

Σε θέση μεταφοράς και αποθήκευσης η μπασκέτα θα έχει διαστάσεις 490x190x220cm με 
δυνατότητα απόκλισης 5%. 

Ο πρόβολος θα είναι κατασκευασμένος από δυναμική μεταλλική κατασκευή μεγάλου πλάτους και 
διαμορφούμενου μήκους. Θα είναι αντικραδασμικός με στερέωση 2 σημείων. 

Θα έχει δυνατότητα να ανεβαίνει στη θέση μπάσκετ ή μίνι μπάσκετ χωρίς ρύθμιση του ταμπλό με 
απλό σπρώξιμο της κατασκευής με την βοήθεια 2 αντίβαρων που είναι τοποθετημένα μέσα στην 
βάση. Θα κατεβαίνει με απλή έλξη για την μετακίνηση της χωρίς μηχανικά μέσα. 

Για την εύκολη μετακίνησή της φέρει 6 συνολικά ρόδες κύλισης, μεγάλης διαμέτρου, επενδυμένες 
με ειδική σιλικόνη: 2 στο μπροστινό μέρος για την καθοδήγηση της βάσης  και 4 πίσω ανά 2 σε κάθε 
πλευρά. Ο μηχανισμός θα είναι κρυφός και όταν οι 6 ρόδες θα σηκώνονται ή θα κατεβαίνουν, το 
ταμπλό θα βρίσκεται σε θέση μεταφοράς ή παιχνιδιού. 

Η κάθε μπασκέτα θα έχει αντιστήριξη του ταμπλό με σύστημα μηχανισμού το οποίο πάντοτε θα 
διατηρεί το ταμπλό σε απόλυτα κάθετη θέση, σε κάθε ύψος. Θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης 
με αναδίπλωση για την τοποθέτηση των χρονομέτρων 24''/14'' και στις θέσεις μπάσκετ -μίνι 
μπάσκετ, η μπασκέτα θα ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό μοχλού και με μία απλή, χωρίς κόπο 
κίνηση. 

Το ταμπλό θα φέρει κρύσταλλο 12χιλ. (tempered safety glass) με ειδικό φιλμ στην πίσω πλευρά για 
προστασία από την θραύση και την αποφυγή αντανάκλασης για τις κάμερες των τηλεοπτικών 
συνεργείων. Θα φέρει ενισχυμένα προστατευτικά στο κάτω μέρος του και θα συνοδεύεται από 
ανακλινόμενο στεφάνι χωρίς γάντζους, με δίχτυ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIBA. Επίσης θα 
φέρει πλάκες στερέωσης και εξαρτήματα για την ασφάλιση της μπασκέτας στο παρκέ. 

Η κάθε μπασκέτα επίσης, θα είναι επιπλέον επενδυμένη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIBA, 
με αφρώδη προστατευτικά στην κεντρική πρόσοψη και στη βάση, πάχους 15εκ., και στο εμπρός 
μέρος του προβόλου πάχους 12εκ. Όλα τα προστατευτικά θα είναι από ειδικό συνθετικό υλικό 
βραδύκαυστο με αντιβακτηριδιακή κατεργασία και θα μπορούν να πλένονται.  

Η κάθε μπασκέτα θα είναι πιστοποιημένη από τη FIBA για Διεθνείς Αγώνες, Κατηγορίας 1, και θα 
φέρει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής από την TUV σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ1270. 

Τιμή ανά ζεύγος πλήρως τοποθετημένων μπασκετών. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 29.700,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
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Α.24 Προμήθεια και αντικατάσταση παρκέ ιρόκο 

Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενου παρκέ γηπέδου μπάσκετ με λωρίδες ξυλείας ιρόκο, 
επάνω σε υφιστάμενο σανίδωμα και σκελετό, κατάλληλα διαμορφωμένο. 

Τα προς προμήθεια υλικά οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητα τους, να φέρουν σήμανση 
CE,και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ελληνικά και εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ,που τυχόν διέπουν το καθένα από αυτά. Σχετικά με το είδος και την ποιότητατων υλικών, 
τις δειγματοληψίες, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους όλων των υλικών ισχύουν ανάλογαμε την 
περίπτωση, όσα ορίζονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ,στους 
κανονισμούς και τους νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στουςσυμβατικούς 
όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ., πουαντικαθιστά ή 
συμπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος, για ότι δεν καλύπτεταιαπό τα 
παραπάνω ισχύουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 

Στις δαπάνες του παρόντος συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα για την καθαίρεση του 
υφιστάμενου κατεστραμμένου δαπέδου, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Επίσης 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για πιθανές φθορές που θα έχουν δημιουργηθεί 
στην υποβαση και να τις αποκαταστήσει, ώστε το νέο ξύλινο δάπεδο να εγκατασταθεί πάνω σε 
άρτια υπόβαση που θα εξασφαλίζει την αντοχή της όλης κατασκευής. 

Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, 
θατοποθετηθούν οι λωρίδες δαπέδου από ξυλεία τύπου ιρόκο, παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα 
της αίθουσας, με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου που θα χρησιμοποιηθούν 
και πριν από την τοποθέτησήτους προτείνεται να περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες με 
προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνουγρό και στη συνέχεια αφού μείνουν τέσσερις 
τουλάχιστον μέρες για να στεγνώσουν, να περαστούνσε όλες τους τις επιφάνειες με αστάρι 
βερνικιού πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού. 

Οι ξύλινες λωρίδες θα είναι εξαιρετικής κατασκευής, προδιαγραφών που θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία πριν την παραγγελία με στόχο να υπάρχει ομοιομορφία με την υπόλοιπη επιφάνεια 
ξύλινου παρκέ που παραμένει και δεν αντικαθίσταται. 

Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα ώστε να κρίνεται το δάπεδο σε κατάσταση έτοιμο 
για χρήση, όπως είναι πιθανό βερνίκωμα, αστάρωμα, λείανση, γραμμογράφηση, κλπ. Οι παραπάνω 
παρεμβάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και την σύμφωνη γνώμη 
της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την προμήθεια και την τοποθέτηση πλήρους κατασκευασμένου, 
ωςανωτέρω προδιαγράφεται, ξύλινου αθλητικού δαπέδου παρκέ τύπου ιρόκο κατάλληλου για 
γήπεδα μπάσκετ. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 44,14 € 
 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.25 Προμήθεια υλικών συντήρησης επιφάνειας παρκέ 

Προμήθεια και εργασία πλήρης εφαρμογής όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές υλικών για την 
συντήρηση της υφιστάμενης επιφάνειας παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου. 

Τα υλικά που θα προμηθευτούν και θα εφαρμοστούν, καθώς και ο σκοπός που οφείλει να 
επιτευχθεί με το κάθε ένα από αυτά αναλύεται παρακάτω. 

1. Θα γίνει τρίψιμο του πατώματος με ειδικά γυαλόχαρτα Νο 36, Νο 60 και Νο 100 για την αφαίρεση 
του βερνικιού και των χρωμάτων. 

2. Θα γίνει αστάρωμα του πατώματος, με αστάρι διάφανο ενός συστατικού και στοκάρισμα με 
βερνίκι και πούδρα. 

3. Θα τριφτεί το δάπεδο με μηχανή λείανσης με γυαλόχαρτο Νο 120. 

4. Θα επιστρωθεί βερνίκι δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσης. 

5. Θα τριφτεί το δάπεδο με περιστροφική μηχανή για να λειανθεί το πάτωμα. 

6. Θα διαγραμμιστεί το γήπεδο με διαστάσεις για διεξαγωγή αγώνων basketκαι volley, με βαφή 
χρώματος λευκό και γαλάζιο πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών. 

7. Θα βαφτεί ο αγωνιστικός χώρος του basketστα ήδη υπάρχοντα χρώματα με πολυουρεθανική 
βαφή δύο συστατικών. 

8. Τέλος, θα εφαρμοστεί βερνίκι δύο συστατικών, διάφανο και αντιολισθηρό. 

Η εταιρεία εφαρμογής θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 
και ISO50001:2018. 

Το κάθε υλικό που θα προμηθευτεί, πριν την χρήση του στην επιφάνεια του παρκέ, θα εγκρίνεται 
από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας παρκέ πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν τα υλικά και οι παρεμβάσεις που 
περιγράφηκαν παραπάνω. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 18,00€ 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 



34 
 

Α.26 Προμήθεια αναβατορίου (ασανσέρ) αλλαγής λαμπών 

Προμήθεια αναβατορίου (ασανσέρ) για αλλαγή λαμπών σε μεγάλο ύψος, εσωτερικά του 
γυμναστηρίου. 

Το αναβατόριο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Πορεία: χειροκίνητη. 
• Ανύψωση: ηλεκτρική (με μπαλαντέζα στην πρίζα (AC), κάθετη, μονού ιστού. 
• Ύψος εργασίας: 11,00 μέτρα κατ' ελάχιστον. 
• Ύψος δαπέδου πλατφόρμας: 9,00 μέτρα κατ' ελάχιστον. 
• Ανυψωτική ικανότητα: 159 κιλά κατ' ελάχιστον. 
• Βάση: standard 
• Ποδαρικά: εκτεινόμενα (εκτός πλαισίου). 
• Ολικό μήκος μηχανήματος αποθηκευμένου: 1,35 μέτρα με δυνατότητα απόκλισης 5%. 
• Ολικό ύψος μηχανήματος αποθηκευμένου: 1,98 μέτρα με δυνατότητα απόκλισης 5%. 
• Ολικό πλάτος μηχανήματος: 0,74 μέτρα (standardbase) με δυνατότητα απόκλισης 5%. 
• Ολικό βάρος μηχανήματος: 352 κιλά με δυνατότητα απόκλισης 5%. 
• Αντιολισθητικό δάπεδο πλατφόρμας. 
• Χειριστήρια λειτουργίας και διακόπτες εκτάκτου ανάγκης. 
• Παροχή ACρεύματος πάνω στην πλατφόρμα. 
• Άκαμπτος ιστός. 
• Ευρύχωρες υποδοχές για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. 
• Λυχνίες LEDγια επιβεβαίωση σωστού setup. 
• Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους συστήματα για την προγραμματισμένη συντήρηση. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται επί ποινή αποκλεισμού με έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, και η οποία θα ενεργοποιείται σε τυχόν βλάβη που 
θα οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος και όχι σε κακό χειρισμό. 

Τιμή ανά τεμάχιο αναβατορίου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 14.000,00€ 
 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.27 Προμήθεια και αντικατάσταση υφιστάμενου προβολέα 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία προβολέων τύπου LED, προς 
αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών που συναντώνται στην οροφή του γηπέδου. Ο 
προβολέας θα είναι ρυθμιζόμενος με εύρος κλίσης από -90ο έως 90ο από το κέντρο. 

Το σώμα του προβολέα θα κατασκευάζεται από χυτό αλουμίνιο υψηλής πίεσης και σκληρυμένο 
γυαλί 4 μμ. Η μονάδα ledκαι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα βρίσκονται σε ξεχωριστά διαμερίσματα. 
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Όλες οι βίδες και τα μπουλόνια που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Θα συμπεριλαμβάνει βαμμένο ατσάλινο στήριγμα. 

Το φωτιστικό θα φινιρίζεται με πολυεστερική βαφή πούδρας, με ηλεκτροστατικό ψεκασμό και 
εξάχνωση σε φούρνο. Θα είναι ανθεκτικό στην διάβρωση. Ο τελικός χρωματισμός θα έχει την 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Όσον αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, θα διαθέτει ρυθμιζόμενο πρόγραμμα σταθερού ρεύματος, 
ενσωματωμένο στο εσωτερικό του φωτιστικού, προκαλωδιωμένο σε γαλβανισμένη ατσάλινη πλάκα. 
Θα διαθέτει προστατευτικό υπέρτασης 20 kA. 

Το σύστημα ελέγχου θα είναι συμβατό με PWM 0-10V-Rρυθμιζόμενο. 

Θα διαθέτει επίσης επιλογές μείωσης ροής, διπλό επίπεδο με πρόγραμμα γραμμής ή 
προγραμματιζόμενο χρονόμετρο, πολυεπίπεδο με επαναπρογραμματιζόμενο χρονόμετρο και 
απομακρυσμένη διαχείριση. 

Η ισχύς του προβολέα θα είναι 280 W, με ονομαστική απόδοση 172lm/wτουλάχιστον. Ο χρόνος 
ζωής της αντίστοιχης λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 109.000 h. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του φωτιστικού με δυνατότητα απόκλισης 5% θα είναι 595μμ (Μήκος) x 
460μμ (Πλάτος) x 95μμ (Ύψος). 

Τα φωτομετρικά στοιχεία του προβολέα θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, καθώς στόχος είναι να 
επιτυγχάνεται ο βέλτιστος φωτισμός του συνόλου του γηπέδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται για την διεξαγωγή των αντίστοιχων αθλημάτων του basketκαι του volley. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο 
διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για οποιονδήποτε λόγο 
σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η μηχανική καταστροφή (σπάσιμο 
φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος 
αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών ορίζεται σε (45) ημερολογιακές ημέρες από την 
γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία με προστασία έναντι υγρών και στερεών 
σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ09 ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα φέρει 
σήμανση CE. 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, τόσο για το προσωπικό του, όσο και για τις εγκαταστάσεις του 
κλειστού γυμναστηρίου (π.χ. παρκέ αγωνιστικού χώρου). 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία, συμπ. όλων των δοκιμών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά 
τοποθέτησης, καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 
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ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά): 670,00€ 
 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μέτσοβο 09/06/2022 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ. MSc  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


