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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Θέμα: Πρόσκληση για προμήθεια αθλητικού υλικού. 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια, αθλητικού υλικού: 
Στο δημοτικό στάδιο του δήμου Δράμας υπάρχει αίθουσα ενδυνάμωσης πλαισιωμένη από όργανα 
γυμναστικής τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο από δημότες όσο και από αθλητικού συλλόγους, το 
δάπεδο είναι από μουσαμά που είναι σε κακή κατάσταση (κομματιασμένος) και τα όργανα παλαιά και 
η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στους χρήστες, η δε συντήρηση τους ασύμφορη, 
για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει η προμήθεια νέων οργάνων γυμναστικής να αποσυρθούν τα 
παλαιά και επικίνδυνα ώστε να δοθεί στους χρήστες μια αίθουσα ενδυνάμωσης ασφαλής και με 
σύγχρονο εξοπλισμό.  
 1) 100m2 αθλητικού δαπέδου pvc πάχους 4 χιλ. χρώματος πράσινου, ανθεκτικό σύμφωνα με 
το πρότυπο  DIN 18032, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον παλαιό και κατεστραμμένο 
δάπεδο. Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει να βγουν τα υπάρχοντα αθλητικά όργανα, να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες εργασίες υποδομής (λείανση της επιφάνειας) και στην συνέχεια να τοποθετηθεί – 
κολληθεί με την ειδική μαγνητική κόλλα D-398 το αθλητικό δάπεδο. Μετά το πέρας των εργασιών, τα 
αθλητικά όργανα θα τοποθετηθούν μέσα στην αίθουσα με την δέουσα προσοχή για την αποφυγή 
τυχόν γδαρσιμάτων στο δάπεδο. 
 2) Ένα (1) μηχάνημα εκτάσεων  τετρακεφάλων  &  κάμψεων μηριαίων δικεφάλων        
επαγγελματικών προδιαγραφών 

 Διαστάσεις με απόκλιση ± 5% (ΜxΠxΥ) 145x130x140εκ. 
 Κιλά άσκησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  >95 
 Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι πλάτης για να εξυπηρετεί μεγάλο εύρος ύψους ασκούμενων 
 Δυνατότητα επιλογής γωνίας εκκίνησης  άσκησης 

 
 3) Μία (1) πρέσα στήθους & Ώμων επαγγελματικών προδιαγραφών 

 Διαστάσεις με απόκλιση ± 5%  (ΜxΠxΥ) 155x150x145εκ. 
 Κιλά άσκησης  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  >95 
 Δυνατότητα για άσκηση πρέσας στήθους σε οριζόντια & επικλινή θέση 
 Δυνατότητα ρύθμισης καθίσματος για καλύτερη προσαρμογή  στον εκάστοτε ασκούμενο 

 
 4) Μία (1) τροχαλία πλάτης & μεσαία κωπηλατική επαγγελματικών προδιαγραφών 

 Διαστάσεις με απόκλιση ± 5% (ΜxΠxΥ) 135x125x230εκ. 
 Κιλά άσκησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  >90 
 Ρυθμιζόμενο κάθισμα και μαξιλάρι στήθους για σωστή τοποθέτηση του σώματος του 

εκάστοτε ασκούμενου. 
 

   5) Ένα (1) μηχάνημα ενδυνάμωσης τύπου Smith ελαφριάς επαγγελματικής χρήσης 

 Διαστάσεις με απόκλιση ± 5% (ΜxΠxΥ) 125x210x210εκ. 
 Μέγιστη αντοχή σε κιλά   >270  
 Δυνατότητα οριζόντιας & κάθετης μετακίνησης της μπάρας 
 Βάσεις στήριξης μπάρας από πολυουρεθάνη για αθόρυβη  χρήση και αποφυγή 

τραυματισμού της μπάρας 

 Βάσεις ασφαλείας ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 
 



  6) Ένας (1) πάγκος ασκήσεων επικλινής/οριζόντιος/κατακλινής ελαφριάς επαγγελματικής 
χρήσης 

 Διαστάσεις με απόκλιση ± 5% (ΜxΠxΥ) 165x65x120εκ. 
 Ρύθμιση μαξιλαριού πλάτης από -20 έως 80 μοίρες 
 Ρυθμιζόμενη καθ’ύψος βάση στήριξης ποδιών 
 Ροδάκια για εύκολη μεταφορά 
 Μέγιστο βάρος αντοχής   >450 κιλά 

 
    7) Ένας (1) πάγκος μονόζυγου / βυθίσεων / άρσης γονάτων ελαφριάς επαγγελματικής χρήσης 
 Διαστάσεις με απόκλιση ± 5%  (ΜxΠxΥ) 150x90x220εκ. 
 Μέγιστη αντοχή σε βάρος   >180 κιλά 

 Μαξιλαρια στήριξης  χεριών και πλάτης 
 

    8) 150 κιλά ολυμπιακού τύπου διάμετρο Φ.50  

 Διαβάθμιση κιλών 4x20κιλά, 4x10κιλά, 4x5κιλά, 4x2,5κιλά 
 Διαθέτουν λαβές για εύκολη μετακίνηση 
 Πρεσαρισμένη λαστιχένια επικάλυψη] 

σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 53581/05-12-2017. Η δέσμευση της πίστωσης 
έγινε με την αριθμ. 1281/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή 
σχετικών αγαθών μέχρι την 20/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, και θ ακολουθήσει το 
άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, 
Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών. 
 Τα είδη της προμήθειας να έχουν τουλάχιστον τετραετή εγγύηση στο σκελετό και 
τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας, περιλαμβάνεται η υποχρέωση του 
προμηθευτή να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς κανένα επιπλέον 
κόστος αναλαμβάνοντας με δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση, 
αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού η εξαρτήματος παρουσιάσει 
πρόβλημα λειτουργίας σ'αυτό το χρονικό διάστημα. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 17.230,00€ με το Φ.Π.Α. 
      Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από 
τις  υπηρεσίες του Δήμου. 
   Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 
ποσότητας, ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική.  
    Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μας 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα 
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, επί 
ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).    
4. Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
5. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630  στο γραφείο προμηθειών του Δήμου 
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 
 



 
 
 

Δήμος Δράμας                                                                            «Προμήθεια αθλητικού υλικού» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                         Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών     
                               
                                                 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1) 100m2 αθλητικού δαπέδου pvc πάχους 4 χιλ. χρώματος 
πράσινου (όπως παραπάνω)  

2) Ένα (1) μηχάνημα εκτάσεων τετρακεφάλων  &  κάμψεων 
μηριαίων δικεφάλων επαγγελματικών προδιαγραφών (όπως 
παραπάνω)  

3) Μία (1) πρέσα στήθους & Ώμων επαγγελματικών 
προδιαγραφών (όπως παραπάνω)  

4) Μία (1) τροχαλία πλάτης & μεσαία κωπηλατική 
επαγγελματικών προδιαγραφών (όπως παραπάνω)  

5) Ένα (1) μηχάνημα ενδυνάμωσης τύπου Smith ελαφριάς 
επαγγελματικής χρήσης (όπως παραπάνω)  

6) Ένας (1) πάγκος ασκήσεων επικλινής/οριζόντιος/ 
κατακλινής ελαφριάς επαγγελματικής χρήσης (όπως 
παραπάνω)  

7) Ένας (1) πάγκος μονόζυγου / βυθίσεων / άρσης γονάτων 
ελαφριάς επαγγελματικής χρήσης (όπως παραπάνω)  

8) 150 κιλά ολυμπιακού τύπου διάμετρο Φ.50 (όπως 
παραπάνω)  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
              Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

              ..…………………………………………………..………………………………………………………………   

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


