
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                               Από τα πρακτικά 14ης/31-10-2017  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                      του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                                     και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 14 από 31/10/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 

την υπ΄ αριθµ. 14/2684/27-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 

ΓΙΑ 
«Έγκριση της µε αριθµ. 5/2017 µελέτης του τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων και Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που αφορά την προµήθεια 
οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 2) 
Έγκριση δαπάνης & διάθεση Πίστωσης ποσού ύψους 14.979,20 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24 %, εις βάρος του Κ.Α.∆. 15.7131.0003 και τίτλο  «Προµήθεια µηχανηµάτων για 

υπαίθριο γυµναστήριο» οικ. έτος 2017.» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

                                                                       ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ             

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), 

η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ), ο κ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), και ο κ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

Κατά την διάρκεια του θέµατος αυτού προσήλθε ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2665/25-10-2017 

εισήγηση µε θέµα: «1) Έγκριση της µε αριθµ. 5/2017 µελέτης του τµήµατος Πολιτιστικών 
Αθλητικών δραστηριοτήτων και Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που αφορά την 
προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. 
Ιωνίας. 

2) Έγκριση δαπάνης & διάθεση Πίστωσης ποσού ύψους 14.979,20 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24 %, εις βάρος του Κ.Α.∆. 15.7131.0003 και τίτλο  «Προµήθεια µηχανηµάτων για 
υπαίθριο γυµναστήριο» οικ. έτος 2017», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
          
«Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 
 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων, καθώς και του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα να εγκρίνει την αναγκαιότητα  της διενέργειας όλων των 

προµηθειών. 

       Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2658/25-10-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν., στο ΚΗΜ∆ΗΣ (παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016), 

γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία µας η ανάγκη της προµήθειας και τοποθέτησης 10 οργάνων γυµναστικής 

εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) µε συγκεκριµένες προδιαγραφές στο χώρο της Πλ. Μακελαράκη στον Περισσό, 

που έχει υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/2017  µελέτη των αρµοδίων 
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υπαλλήλων του τµήµατος Αθλητισµού για το έτος 2017 και την οποία στην συνέχεια ενέκρινε ο Πρόεδρος 
του Νοµικού προσώπου. 

        Η Οικονοµική Υπηρεσία του ΟΠΑΝ, µετά από έλεγχο που διενήργησε στον προϋπολογισµό δαπανών 

οικονοµικού έτους 2017 διαπίστωσε ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης 
αυτής στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 15.7131.0003 ύψους 14.979,20 € µε το Φ.Π.Α. 

          Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/06 (∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007 & τον  Ν. 4412/2016, 

τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση 

των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να 

συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, και να θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του 

∆ήµου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. 

         Για τις ανωτέρω προµήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται 
απευθείας ανάθεση (20.000,00 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 118 του νέου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-

16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών), η ανάθεση γίνεται µε βάση την 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία 

περιέχονται σε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που υποκαθιστούν τη µελέτη και τα 

ανωτέρω τεύχη.  

        Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 

3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016, & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 & ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει, την πλέον 

συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

         Με βάση τα παραπάνω οι αρµόδιοι υπάλληλοι του τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών δραστηριοτήτων & 

Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, µε την υπ’ αριθµ. 5/2017 Μελέτη καθόρισαν τις Τεχνικές 
προδιαγραφές την συγγραφή υποχρεώσεων και ενδεικτικό προϋπολογισµό για τα υπό προµήθεια είδη. 

      Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. 

∆ήµου Ν. Ιωνίας , εισηγούµαστε προς τα Μέλη του ∆.Σ.  του Ο.Π.Α.Ν. τα ακόλουθα : 

1. Να εγκρίνει την προµήθεια και τοποθέτηση 10 οργάνων γυµναστικής εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) 

µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, για την κάλυψη των αναγκών στο χώρο της Πλ. Μακελαράκη στον 

Περισσό, που θα έχει υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/2017 µελέτη 

των αρµοδίων υπαλλήλων του τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών δραστηριοτήτων & Νεολαίας, οικ. 

έτους 2017, την οποία ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νοµικού προσώπου η οποία και επισυνάπτεται . 

2. Να εγκρίνει την µε αριθµ. πρωτ. 5/2017 µελέτη του τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων και Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που αφορά στην προµήθεια οργάνων 

άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, την οποία ενέκρινε ο 

Πρόεδρος του Νοµικού προσώπου η οποία και επισυνάπτεται. 

3. Να εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης του ποσού των 14.979,20 € συµπ/µένου του 

Φ.Π.Α., που για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017 εις βάρος 
του Κ.Α.∆.  15.7131.0003 µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων για υπαίθριο γυµναστήριο». 

4. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο 

της παρούσας εισήγησης. 

5. Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας, µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάση τιµής. 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ  

    & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

Τµήµα Πολιτιστικών Αθλητικών 

           ∆ραστηριοτήτων & Νεολαίας 

Ταχ. ∆/νση:Λεωφ. Ηρακλείου 268 

Ταχ. Κωδ.:  14231 Ν. Ιωνία 

Τηλ.:           210 2716605, 210 2777721 

Fax:            210 2794113, 210 2712456 

 

 

Αρ. Μελέτης  5 / 2017 

Προµήθεια µηχανηµάτων για υπαίθριο γυµναστήριο 

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

ΘΕΜΑ : «Προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν. του 

∆ήµου Ν. Ιωνίας» 

 

K.A.  15.7131.0003 µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανηµάτων για υπαίθριο γυµναστήριο» 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάση τιµής.   

                               

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 14.979,20 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%) 

 

 

 

Ν. Ιωνία, 09/10/2017 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 

4. ΕΙ∆ΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

Ελληνική   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια µηχανηµάτων     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       για υπαίθριο γυµναστήριο» 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                      

ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                            ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 14.979,20 

                                                                                                

ΑΡ. Μελέτης :  5 / 2017 
 
 
CPV:    37442900-8     «Πολυόργανα γυµναστικής» 

            
        

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

      Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια οργάνων άθλησης  ενηλίκων  εξωτερικού χώρου µετά των 

πιστοποιητικών ασφάλειας χρήσης και ποιότητάς τους εκδοθέντων από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης 
και θα εγκατασταθούν σε υπαίθριο χώρο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, προσβάσιµο σε κάθε πολίτη και επισκέπτη 

για δωρεάν χρήση. 

      Τα υπό προµήθεια όργανα, συγκεκριµένα πρόκειται να εγκατασταθούν στον χώρο της Πλ. Μακελαράκη 

στον Περισσό. 

      Τα όργανα θα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και θα παραδοθούν από τον προµηθευτή 

πλήρως εγκατεστηµένα στον ανωτέρω χώρο 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 ∆ήµο Ν. Ιωνίας, 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 θα πρέπει να είναι ανθεκτικά 

στις καιρικές συνθήκες και σε απόπειρες βανδαλισµών. 

      Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 14.979,20 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον 

προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. οικ. έτους 2017, στον Κ.Α. 15.7131.0003 µε τίτλο  «Προµήθεια 

µηχανηµάτων για υπαίθριο γυµναστήριο». 

      Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το νοµικό πρόσωπο. 

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

      Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, τον Ν. 4111/30-12-2013 «Κύρωση Πράξεων 

Νοµοθετικού περιεχόµενου» και τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει.      

 

Ν. Ιωνία, 09/10/2017  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΗ                    

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ         

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΧΑΪ∆Ω ΜΠΕΝΕΚΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ελληνική   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια µηχανηµάτων     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     για υπαίθριο γυµναστήριο» 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                      

ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                           ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 14.979,20 

                                                                                                

ΑΡ. Μελέτης :  5 / 2017 
 
 
CPV:    37442900-8     «Πολυόργανα γυµναστικής» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα υπό προµήθεια όργανα άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους 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 στον χώρο της Πλ. Μακελαράκη στον Περισσό 

και σε συγκεκριµένες θέσεις που θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του 

Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας.  Τα  όργανα θα είναι των 

παρακάτω ειδών: 

1. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ       

Όργανο έκτασης ποδιών, για την εκγύµναση και ενδυνάµωση των µυών των κάτω άκρων, της µέσης και των 

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

σώµατος.  

2. ΟΡΓΑΝΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ      

Όργανο ποδηλάτου για την εκγύµναση και ενδυνάµωση 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 STEPPER 

Όργανο stepper (σκαλί), αερόβιας γυµναστικής, βάδισης, για τη  βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς και 
των πνευµόνων και εξάσκηση των µυών των κάτω άκρων, της µέσης και των κοιλιακών. Η άσκηση 

επιτυγχάνεται µε τον συγχρονισµό της κίνησης των άνω και κάτω άκρων (σε στυλ  βαδίσµατος). 

4. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ    

Όργανο ελλειπτικής κίνησης  ποδιών, για την εκγύµναση και ενδυνάµωση της σπονδυλικής στήλης και του 

ισχίου, που βοηθάει στην ενδυνάµωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, της κυκλοφορίας του αίµατος 
και της λειτουργίας του πεπτικού συστήµατος. Η άσκηση επιτυγχάνεται, όταν ο χρήστης όρθιος ,  κάνει 
πετάλι  κρατώντας  σφιχτά τις λαβές µε τα δύο χέρια, κινώντας τα πόδια από τη µία πλευρά στην άλλη, όπως 
ένα εκκρεµές. 

5. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ   

Όργανο εκτάσεων, για την εκγύµναση και ενδυνάµωση των µυών των άνω και κάτω άκρων, της µέσης, της 
κοιλιάς και της πλάτης, που βοηθάει στην ενδυνάµωση  της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Η άσκηση 

επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης καθήµενος και κρατώντας τις λαβές τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια, και 
τεντώνει τα πόδια προς τα κάτω, τραβώντας  ταυτόχρονα οριζόντια τις λαβές .  

6. ΟΡΓΑΝΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 

Όργανο βάδισης αέρος, για την εκγύµναση και ενδυνάµωση των 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 επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης όρθιος 
και κρατώντας  σφιχτά τη µπάρα  µε τα 2 χέρια, κινεί τα πόδια σε ρυθµό βαδίσµατος . 

7. ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 

Όργανο πίεσης ώµων, αερόβιας γυµναστικής για τη βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς και των 

πνευµόνων και την εξάσκηση των µυών των άνω άκρων, της µέσης και των κοιλιακών. Η άσκηση 

επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης καθήµενος ανυψώνει το κάθισµά του πιέζοντας τις χειρολαβές του οργάνου.    

8. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 

Όργανο έλξεων ώµων, για την εκγύµναση των µυών των ώµων, του στήθους και της ωµοπλάτης, των 

κοιλιακών, καθώς και των άνω άκρων. Η άσκηση επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης καθήµενος ανυψώνει το 

κάθισµά του, έλκοντας τις χειρολαβές του οργάνου.    

Ελληνική   
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9. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 

Όργανο µε παράλληλες µπάρες, για την εκγύµναση των µυών του στήθους, της πλάτης και των άνω άκρων. 

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

10. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ     

Όργανο πάγκου κοιλιακών, για την εκγύµναση των κοιλιακών µυών, και των µυών της µέσης και της 
πλάτης, και τη βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευµόνων. Η άσκηση  επιτυγχάνεται όταν ο 

χρήστης ξαπλωµένος στον πάγκο ανυψώνει τον κορµό του.  

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 θα 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 εγκατάστασής τους (αν είναι διαφορετικές 
εταιρίες) θα 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 υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του τα 

πιστοποιητικά αυτά. 

3. Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το ύπαιθρο, να 

έχουν στοιβαρότητα 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 ανθεκτικότητα 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 γαλβανιζέ 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 σε σκυρόδεµα  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 τύπου 

hilti  για λόγους σταθερότητας. 

6. Η λειτουργία των οργάνων να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστηµα προκειµένου ο ασκούµενος να έλκει ή να 

σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώµατός τους χωρίς να απαιτείται κανένας µηχανισµός διαβάθµισης 
δυσκολίας της άσκησης.  

Επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 

κιλών. 

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.  

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 και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 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 του 

συµφωνητικού.  

3) Για την καλύτερη εξοικονόµηση χώρου όλα τα προσφερόµενα όργανα θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
συνδυασµούς των δύο οργάνων σε κοινό στύλο.  
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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 Ο.Π.Α.Ν. του 

∆ήµου Ν. Ιωνίας και θα κατασκευάσει µε δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους. 

 

 

Ν. Ιωνία, 09/10/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΗ                    

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ         

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΧΑΪ∆Ω ΜΠΕΝΕΚΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια µηχανηµάτων     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    για υπαίθριο γυµναστήριο» 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                      
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∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 14.979,20 

                                                                                                

ΑΡ. Μελέτης :  5 / 2017 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) (€) 

1 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΟ∆ΙΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.250,00 € 1.250,00 € 

2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.020,00 € 1.020,00 € 

3 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ 

(STEPPER) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

4 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

5 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.170,00 € 1.170,00 € 

6 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ 

ΑΕΡΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.250,00 € 1.250,00 € 

7 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ 

ΩΜΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.350,00 € 1.350,00 € 

8 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ 

ΩΜΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.350,00 € 1.350,00 € 

9 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΜΕΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.070,00 € 1.070,00 € 

10 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 

ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.020,00 € 1.020,00 € 

                            Σύνολο τµχ. 10  12.080,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.899,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
14.979,20 € 

 

  Ν. Ιωνία, 09/10/2017  

 

 

  

 

 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΗ                    

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ         

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΧΑΪ∆Ω ΜΠΕΝΕΚΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια µηχανηµάτων     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     για υπαίθριο γυµναστήριο» 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                      

ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                           ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 14.979,20 

                                                                                                

ΑΡ. Μελέτης :  5 / 2017 
 
 
CPV:    37442900-8     «Πολυόργανα γυµναστικής» 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Άρθρο 1 -Αντικείµενο της προµήθειας 

      Το αντικείµενο της προµήθειας συνίσταται στην προµήθεια και τοποθέτηση 10 οργάνων γυµναστικής 
εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά όπως περιγράφοντα στην 

Τεχνική Έκθεση, στο χώρο της Πλ. Μακελαράκη στον Περισσό που έχει υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας 

      Το προς προµήθεια είδος και οι ποσότητες αναφέρονται στον επιµέρους ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

      Το ποσό των 14.979,20 € συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% θα καλυφθούν 

από πιστώσεις του Προϋπολογισµού Οικ. έτους 2017. 

Αναλυτικά έχουν ως εξής: 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 

15.7131.0003 Προµήθεια µηχανηµάτων για υπαίθριο γυµναστήριο 14.979,20 € 

 

      Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.979,20 € (µε Φ.Π.Α 24%), και 
προβλέπεται στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας για το έτος 2017 στον Κ.Α. 15.7131.0003 

µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας» 

Άρθρο 2- Ισχύουσες διατάξεις  

1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 

4) Οι διατάξεις του Ν. 4111/30-12-2013 «Κύρωση Πράξεων Νοµοθετικού περιεχόµενου» 

5) Το Π.∆.166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 

για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 

138/τ.Α’/2003). 

6) Οι διατάξεις του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7) Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» 

8) Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

      Η επιλογή του ή των αναδόχου/χων, θα γίνει µετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την 

κατάταξη των συµµετεχόντων µε κριτήριο την πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής. 

      ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που 

διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και 
έχουν τις απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 

Άρθρο 3 – Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι  τα ακόλουθα: 

     1. Η Τεχνική Έκθεση. 

     2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 

Ελληνική   
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     3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     4. Η προφορά του αναδόχου 

     5. Το συµφωνητικό 

Άρθρο 4 – ∆ικαιολογητικά-Οικονοµική Προσφορά   

      Ο προσφέρων, µαζί µε την οικονοµική προσφορά , πρέπει να προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά επί 
ποινή αποκλεισµού: 

1.Παρουσίαση της Εταιρείας και ενδεικτικό πελατολόγιο µε αντίστοιχες προµήθειες και εγκαταστάσεις.  

2. Πιστοποιητικό ΕΝ16630  για όλα τα προσφερόµενα όργανα. 

3. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 της εταιρίας 
κατασκευής των οργάνων και της εταιρίας εµπορίας και εγκατάστασής τους (αν είναι διαφορετικές) για το 

αντικείµενο της κατασκευής, πώλησης και εγκατάστασης υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, 

αντίστοιχα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση, που θα δηλώνει ότι: (α) θα είναι στην διάθεση του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, σε 
περίπτωση βλάβης  ή ανάγκης  παροχής ανταλλακτικών των οργάνων (τεχνική υποστήριξη) για διάστηµα 

που θα ορίζει και το οποίο δεν θα είναι µικρότερο από δύο (2) έτη  από την ηµεροµηνία παράδοσης των 

οργάνων, (β) ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων για διάστηµα που θα ορίζει και το οποίο 

δεν θα είναι µικρότερο από δύο (2) έτη  από την ηµεροµηνία παράδοσης των οργάνων  και (γ) έλαβε γνώση 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλων των όρων της µελέτης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.  

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, όπου να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας του 

αναδόχου µε το αντικείµενο τη µελέτης. 

6. Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. 

7. Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα,  

8. Ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των 

µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν 

9. Τεχνικά φυλλάδια των υπό προµήθεια ειδών 

Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τον πίνακα του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, εκτός των πιστοποιήσεων που 

δύναται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 5–  Τόπος, τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 

Τα είδη της προµήθειας θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στο Ο.Π.Α.Ν. και θα τοποθετηθούν όπως 
προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση, σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σε υπαίθριο χώρο  που θα υποδειχθεί 
από το Νοµικό Πρόσωπο. Τα ακριβή σηµεία θα συγκεκριµενοποιηθούν κατά την υπογραφή του 

συµφωνητικού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη παράδοση και θέση σε λειτουργία των οργάνων γυµναστικής εντός 
∆ΕΚΑ (10) ηµερών από την υπογραφή του συµφωνητικού και την παράλληλη υπόδειξη των σηµείων 

τοποθέτησης. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ή περιστατικών που δεν επιτρέπουν την τήρηση της ανωτέρω 

συµφωνίας, είτε ο Ο.Π.Α.Ν. είτε ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει εγγράφως τον έτερο για την νέα ηµεροµηνία 

προµήθειας και εγκατάστασης η οποία δεν µπορεί να απέχει χρονικά σε καµία περίπτωση πέραν των 10 

ηµερών από τη συνδροµή των έκτακτων συνθηκών. 

Άρθρο 6–  Τρόπος επιλογής αναδόχου 

Η εκτέλεση της προµήθειας  θα γίνει µε συλλογή προσφορών από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες του αντίστοιχου κλάδου. Κριτήριο κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί 
αποκλειστικά βάσει τιµής στο σύνολο της προµήθειας. Η τιµή προσφοράς δε µπορεί να υπερβαίνει τον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

Η ανάθεση θα γίνει µε απευθείας απόφαση Προέδρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.  

Προσφορά που δεν θα  περιλαµβάνει όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισµού δεν  θα γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 7–  Συµφωνητικό  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού 

συµφωνητικού. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 
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Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το 

συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του µειοδότη που 

έγινε αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε 
τα παραπάνω στοιχεία και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 

3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 
4. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 

5. Την συµφωνηθείσα τιµή 

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη 

8. Τον τρόπο παραλαβής & παρακολούθησης της προµήθειας 
9. Τον τρόπο πληρωµής 
10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 

11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 

Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη χωρίς καµία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στο συµφωνητικό καθώς και 
χωρίς αύξηση του συµβατικού αντικειµένου και ποσού, εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί 
παράταση του χρόνου παράδοσης. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Άρθρο 8– Συµβατική προθεσµία-Τόπος παράδοσης 

Η συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης του αντικειµένου της παρούσας προµήθειας ορίζεται σε σαράντα (40) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Η ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου 

θα επέλθει µε την παράδοση των οργάνων άθλησης ενηλίκων  εξωτερικού χώρου (υπαίθριου) στο χώρο της 
Πλ. Μακελαράκη στον Περισσό που έχει υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, όπως αυτή προβλέπεται στις 
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών µπορεί να αλλάξει, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και εφόσον το απαιτούν 

υπηρεσιακές ανάγκες. 

Άρθρο 9– Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της παρούσης µελέτης. 

Άρθρο 10–  Εγγύηση συµµετοχής-καλής εκτέλεσης της προµήθειας  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει µε την 

υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας διάρκειας όσο 

και η διάρκεια της σύµβασης, αξίας ίσης προς το 5% του ποσού της σύµβασης προ του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην 

προβεί στην παραλαβή του είδους και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως θα καταπέσει υπέρ του 

Ο.Π.Α.Ν. κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 11–  Τιµές προσφορών  

Η οικονοµική προσφορά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προµηθεύσει το 

σύνολο των ειδών της παρούσας προµήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη 

θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ το συµφωνητικό για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι 
την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται 

στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους του συµφωνητικού. 

Άρθρο 12– Ποιότητα των υλικών  

Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασµένα µε τα πρότυπα ασφαλείας και σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Άρθρο 13–  Εκτέλεση-παραλαβή   

Η εκτέλεση και παραλαβή της προµήθειας ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης & 

παραλαβής δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που έχει οριστεί µε την 9/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έτους 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 & τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» µετά από µακροσκοπικό έλεγχο, παρουσία του 

αναδόχου ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την ολική απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων 
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ανωµαλιών. Στην τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνεται και η µεταφορά των προς προµήθεια ειδών στην 

τελική τους θέση όπου υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν.. 

Άρθρο 14– Πληµµελής προµήθεια-Έκπτωση του αναδόχου  

Εάν η προµήθεια δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει ή να την βελτιώσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των 

όρων της µελέτης. Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζοµένων του, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 

Άρθρο 15–  Χρόνος Παράδοσης-Τρόπος πληρωµής 

Η παράδοση θα γίνεται εφάπαξ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και µέσα σε 
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή του συµφωνητικού. 

 Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συµβατικό ποσό της πραγµατοποιηθείσας προµήθειας µε βάση 

την οικονοµική προσφορά του.  

Η πληρωµή – εξόφληση της προµήθειας - εγκατάστασης θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική παραλαβή 

του συνόλου των ειδών, εφόσον πιστοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και µετά την έκδοση 

από τον οικονοµικό φορέα των νόµιµων φορολογικών στοιχείων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα 

βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων από το λογιστήριο του ΟΠΑΝ, ενώ δεν θα 

υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση του παραστατικού (παράγραφος Ζ’, άρθρου 1, Ν. 4152/13).  

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάκλητες καθ' όλη τη 

χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία. Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της 
συµφωνηµένης τιµής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της 
εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιµή µονάδας. 

Άρθρο 16–    Φόροι - τέλη - κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν και δεν µπορεί να προκύψει 
από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές, εκτός από τον ΦΠΑ που 

βαρύνει τον ∆ήµο. 

Άρθρο 17 – Επίλυση διαφορών 

Κατά την εκτέλεση ∆ηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της 
σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας σύµφωνα µε το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α΄/08.08.2016). 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως ακριβώς 

ισχύουν. 

 

 

Ν. Ιωνία, 09/10/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΗ                    

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ         

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΧΑΪ∆Ω ΜΠΕΝΕΚΟΥ                  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ                 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 «Προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν.                    

του ∆ήµου Ν. Ιωνίας»  

 

Αρ. µελέτης 5/2017 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 

ΑΦΜ ΚΑΙ ∆ΟΥ: 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

 

FAX: 
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ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 5/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Αφού έλαβα γνώση της προµήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και λοιπών στοιχείων καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και εργασίας αυτής υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας µε τις 
αντίστοιχες τιµές µονάδος: 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) (€) 

1 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΟ∆ΙΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.250,00 € 1.250,00 € 

2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.020,00 € 1.020,00 € 

3 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ 

(STEPPER) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

4 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ∆ΙΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

5 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.170,00 € 1.170,00 € 

6 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ 

ΑΕΡΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.250,00 € 1.250,00 € 

7 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ 

ΩΜΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.350,00 € 1.350,00 € 

8 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ 

ΩΜΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.350,00 € 1.350,00 € 

9 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΜΕΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.070,00 € 1.070,00 € 

10 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 

ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.020,00 € 1.020,00 € 

                            Σύνολο τµχ. 10  12.080,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.899,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
14.979,20 € 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (%): 

 

 

 

Ηµεροµηνία  

Ο προσφέρων  

σφραγίδα επιχείρησης – 

υπογραφή 

 

 

 

 

»  
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      Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος, σχετικά µε την τοποθέτηση των οργάνων γυµναστικής 

εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) στην Πλ. Μακελαράκη που έχει υποδειχθεί από τους υπεύθυνους Καθηγητές 

Φυσικής Αγωγής του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας, αναφέρει 

ότι επειδή στο χώρο υπάρχει σιντριβάνι και ενδεχοµένως να υπάρξει πρόβληµα στη στατικότητα του 

εδάφους λόγω της συνεχούς ροής του νερού, προτείνει εναλλακτικά η τοποθέτηση των οργάνων 

γυµναστικής εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) να γίνει στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στη 

∆εµιρδεσίου στο Βέϊκο.    

       

      Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

 

      Τέλος  ο κ. Πρόεδρος προτείνει να συζητηθεί και η 2η πρόταση για τη ∆εµιρδεσίου και καλεί το σώµα 

να αποφασίσει, σχετικά µε το χώρο που θα τοποθετηθούνε τα 10 όργανα γυµναστικής εξωτερικού χώρου 

(υπαίθρου) για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Ν. Ιωνίας . 

 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

• αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2665/25-10-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2658/25-10-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν., το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 

3. την υπ’ αριθµ. 5/2017 Μελέτη Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών δραστηριοτήτων & Νεολαίας του 

Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας  
4. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
5. τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

(∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

7. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

8. τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) 

«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ, & 1 ΚΑΤΑ (ο κ. Κ. Τσαγκαράκης) 
 

      Στην πρόταση του Προέδρου για την προµήθεια και τοποθέτηση των 10 οργάνων 
γυµναστικής εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, στις δηµοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις στη ∆εµιρδεσίου στο Βέϊκο αντί της Πλ. Μακελαράκη που είχε 
υποδειχθεί από τους υπεύθυνους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Οργανισµού Πολιτισµού 
Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ & 1 ΛΕΥΚΟ (ο κ. Σ. Σκευοφύλακας) 

1. Την έγκριση της µε αριθµ. 5/2017 µελέτης του τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου 

Ν. Ιωνίας, την οποία ενέκρινε ο Πρόεδρος, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας πράξης, όπου αναφέρονται α. η Τεχνική Έκθεση, β. Οι Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές, γ. ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός, δ. η ειδική & γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

και ε. το τιµολόγιο προσφοράς, για την προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους 

χώρους για τον Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 

2. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης ποσού ύψους 14.979,20 € 

συµπ/µένου του Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7131.0003 µε τίτλο «Προµήθεια 

µηχανηµάτων για υπαίθριο γυµναστήριο» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,  

3. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας, µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής. 
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Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 

 

 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    
        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 

2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 

3. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Ρίζος 

6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 

8. Στυλιανή Αδαµοπούλου 

ΑΔΑ: ΩΑΤΦΟΛ04-ΧΧ6




		2017-11-01T13:47:44+0200
	Athens




