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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

 

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ :Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-    Αμπελόκηποι 18/05/2021 
               Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού           
ΤΜΗΜΑ    : Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού 
ΓΡΑΦΕΙΟ  : Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

  Αρμ. Υπάλ.: Θαλής Θεοδωρίδης 
Tηλ.        : 2310 – 725775 
FAX         : 2310 – 725076 
E- mail     : athletics@ampelokipi-menemeni.gr                 

               

                                                                                  

                                                                Τίτλος: Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 
                                                                Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 11.532,00€ με ΦΠΑ 24% 
                                                                Κωδικός προϋπολογισμού : 15.7135.01 
                                                            CPV: 37420000-8 

 

 
                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, του Τμήματος Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού, για την 

καλύτερη άσκηση των δημοτών του μέσω των αθλητικών προγραμμάτων, διαθέτει 3 γυμναστήρια (στο 

Α΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων,  Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων  και Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κ. Καραμανλής») 

πλήρως εξοπλισμένα με όργανα γυμναστικής.  Με το 9421/11.05.2021 Πρακτικό Καταστροφής ή 

ανακύκλωσης ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων τα οποία είναι μη λειτουργικά και η αξία τους είναι 

μηδενική, έχουν αποσυρθεί ένας ηλεκτρικός διάδρομος και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.  

Για αυτό το λόγο πρόκειται να προβούμε στην προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού : 

1. Ηλεκτρικός διάδρομος 

2. Στατικό ποδήλατο 

3. Πρέσα ποδιών 
4. Μονόζυγο – δίζυγο 

5. Μηχάνημα Cross Over 

6. Μηχάνημα Peck Deck 

7. Πάγκος Larry Scott 

 

 Πιο συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : 

Τεχνικές προδιαγραφές διαδρόμου: 

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Επαγγελματικός διάδρομος που προορίζεται για γυμναστηριακή χρήση 

 Κομψή σχεδίαση με οθόνη  
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 Αξιόπιστος κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος και μεγάλη περιοχή λειτουργίας 

 Ο υπολογιστής εμφανίζει: χρόνο, απόσταση, καρδιακό ρυθμό, θερμίδες που καίγονται, ταχύτητα, 

βήματα, κλίση 

 Πλήκτρο “Emergency Stop” και Κλειδί Ασφαλείας για άμεση διακοπή λειτουργίας σε κατάσταση 

ανάγκης. 

 Πλήκτρα αφής για άμεση ανταπόκριση των εντολών. Γρήγορη επιλογή τουλάχιστον 5 σταδίων 

ταχύτητας και κλίσης. 

Τεχνική περιγραφή: 

 Ισχύς κινητήρα: το ελάχιστο 3,8HP συνεχούς λειτουργίας και 7HP PEAK 

 Επιφάνεια διαδρόμου προς χρήση: τουλάχιστον 160 x 60cm 

 Δάπεδο: Αντικραδασμικό 

 Αλλαγή κλίσης: ηλεκτρική 

 Μέγιστη κλίση: 20% 

 Ταχύτητα: 1,0 - 20 χλμ. / Ώρα 

 Κατάλληλο για περπάτημα, χωρίς περιορισμό 

 Συνολικός αριθμός προγραμμάτων: ελάχιστα 10 προγράμματα 

 Πρόγραμμα HRC 

 Χειροκίνητο πρόγραμμα 

 Έλεγχος καρδιακού ρυθμού 

 Υποδοχή μπουκαλιών 

 Τροχοί μεταφοράς 

 Δέκτης ζώνης HR 

 Μέγιστο Όριο βάρους αθλούμενου: 150kg 

 Πηγή ισχύος: 220V, 230V 

 Εγγύηση: για τον κινητήρα και τον σκελετό 5 ετών και για τα ηλεκτρονικά 2 ετών. 

 Πιστοποιήσεις: CE-ROHS-EN957 

 

Τεχνικές προδιαγραφές στατικού ποδηλάτου: 

Χαρακτηριστικά: 

 Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα αντιστάσεων. 

 Να μην υπάρχει ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Σκελετό από χάλυβα. 

 Ρουλεμάν βαριάς χρήση. 

 Βάρος τροχού: τουλάχιστον 10 κιλά 
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 Αντίσταση: τουλάχιστον 15 επίπεδα αντίστασης ελεγχόμενα από την κονσόλα 

 Οθόνη: Πολυ-λειτουργική οθόνη LCD 

 Ενδείξεις οθόνης: Χρόνος, Ταχύτητα, Απόσταση, RPM, Θερμίδες, Watt Καρδιακός παλμός 

 Προγράμματα άθλησης: τουλάχιστον 8  

 Πρόγραμμα HRC 

 Χειροκίνητο πρόγραμμα 

 Υποδοχή μπουκαλιών 

 Θέση (κάθισμα): προσαρμοζόμενο καθ' ύψος 

 Χειρολαβές: Υψηλής αντοχής, προσαρμοζόμενες 

 Μέτρηση καρδιακού παλμού: Μέσω αισθητήρων λαβής ή μέσω ασύρματου πομπού (ζώνη 

στήθους). 

 Ρόδες μεταφοράς: Ναι 

 Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 κιλά 

 Πιστοποίηση Ασφαλείας: CE και GS 

 Εγγύηση: για τον σκελετό 5 ετών και για τα ηλεκτρονικά 2 ετών. 

 

Μονόζυγο-Δίζυγο 

 Το μηχάνημα πολλαπλών λειτουργιών είναι κατάλληλο για χρήστες με βάρος έως 160 κιλά. 

 Το ύψος του να είναι έως 235 εκ.  

 Το μονόζυγο και το δίζυγο να είναι γεμισμένα με πλούσια μαξιλαράκια για μια πιο άνετη και 

ευκολότερη εμπειρία εκγύμνασης.  

 Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι με σκελετό πάχους τουλάχιστον 2.5mm με 

ενώσεις ηλεκτροσυγκόλλησης και με ηλεκτροστατική βαφή σε άσπρο ή γκρι χρώμα, ενώ τα 

μαξιλάρια στο μονόζυγο και το δίζυγο διαθέτουν αδιάβροχο κάλυμμα δερματίνης. 

 Η βάση του να είναι στιβαρή χωρίς να χρειάζεται στερέωση σε τοιχοποιία.  

 

 

Cross over 

 Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι με σκελετό πάχους τουλάχιστον 2.5mm  

 Ηλεκτροστατική βαφή σε άσπρο ή γκρι χρώμα  

 Πλάτος ποδιών: τουλάχιστον 80 εκ. Πλατιά βάση και πόδια για εξαιρετικά σταθερή κατασκευή. 

 Μαλακές λαβές 

 Οι λαβές διαθέτουν καραμπίνερ για εύκολη αντικατάσταση 

 1 μπάρα έλξεων (μονόζυγο) στην κορυφή  

 4 λαβές με συρματόσχοινο 
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 Άνω και κάτω τροχαλία 

 

Pec Deck 

 Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι με σκελετό πάχους τουλάχιστον 2.5mm  

 Ηλεκτροστατική βαφή σε άσπρο ή γκρι χρώμα  

 Μαξιλάρι πάχους τουλάχιστον 5εκ. στην περιοχή των αγκώνων με κάλυψη αδιάβροχης δερματίνης. 

 Ρυθμιζόμενες και μαλακές χειρολαβές πεκ-ντεκ 

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα καθ’ ύψος 

 Στιβαρός σκελετός 

 Τροχαλίες με ρουλεμάν 

 Μέγιστο βάρος χρήστη 150 kg 

 

Πάγκος Larry Scott 

 Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι με σκελετό πάχους τουλάχιστον 2.5mm  

 Ηλεκτροστατική βαφή σε άσπρο ή γκρι χρώμα  

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα καθ’ ύψος 

 Στιβαρός σκελετός 

 Μαξιλάρια πάχους τουλάχιστον 5εκ. με κάλυψη αδιάβροχης δερματίνης. 

 Μέγιστο βάρος χρήστη 150 kg 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

 
  

Οι διαστάσεις να 
είναι  

±10 εκατοστά  
  

1 
Ηλεκτρικός 
Κυλιόμενος 
διάδρομος 

37420000-8 
175x95x235 (Υ-Π-Μ) 

1 τεμ 3.500,00 3.500,00 

2 Στατικά ποδήλατα “ 130x60x170 (Υ-Π-Μ) 1 τεμ 1.100,00 1.100,00 

 
Εξοπλισμός 
γυμναστηρίου 

“ 
 

   

3 Μονόζυγο – δίζυγο  “ 220x65x135 (Υ-Π-Μ) 1 τεμ 700,00 700,00 

4 Cross Over  “ 230x315x65 (Υ-Π-Μ) 1 τεμ 2000,00 2000,00 

5 Peck deck “ 170x80x145 (Υ-Π-Μ) 1 τεμ 1500,00 1500,00 

6 Πάγκος Larry Scott “ 95x85x130 (Υ-Π-Μ) 1 τεμ 500,00 500,00 

 
 

Kαθαρή 
αξία : 9.300,00 

ΦΠΑ: 2.232,00 

Γενικό 
σύνολο: 11.532,00 
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Στον προϋπολογισμό του έτους 2021 , υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 18.000,00€ στον Κ.Α. 

15.7135.01 για  την προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων. Για την συγκεκριμένη ανάθεση 

θα δαπανηθεί το ποσό των 11.532,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει μετά από δύο μήνες. Η 

χρηματοδότηση της ανάθεσης θα γίνει από ιδίους πόρους. 

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα τον νόμο  4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  

καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνάει το ποσό των 20.000,00 €. 

O προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στο Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, εντός 

της προθεσμίας που θα ορίζεται στη σύμβαση.  Το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς θα παραδίδει στο 

λογιστήριο υπογεγραμμένα τα τιμολόγια και με βεβαίωση  παραλαβής. 

 

 

        ΘΕΩΡΗΣΗ            ΣΥΝΤΑΞΗ 
          Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης                      
       Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας  
            Αθλητισμού – Πολιτισμού 

    Για Γραφείο Αθλητισμού      
Νέας Γενιάς 

 
 
 
 

  

              Μαγδαληνή Ρουσσέτη                                                        Θαλής Θεοδωρίδης 
 Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α΄                          Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α΄ 
 
 


