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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας  

< Συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων > 
         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση εργασίας, < Συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων > με 
τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την  16/10/2015  ημέρα Παρασκευή 
και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    εργασίας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. 
(τηλ. 2132049040 & 042) 
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. 
 
                                                                                  
                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    
                                                                                    
                                                                            ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 
 
 
 



 

Στοιχεία αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων 

Η δαπάνη συντήρησης αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων αναφέρεται σε όργανα και 
μηχανήματα  που είναι εγκατεστημένα στο Δημοτικό Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» επί της οδού 
Τρωάδος 2 Ν. Φιλαδέλφεια ( Συγκρότημα Εργ. Πολυκατοικιών Ο.Ε.Κ.) όπως επίσης και σε όργανα 
που βρίσκονται (εξωτερικά) και στον χώρο του Πάρκου Δημάρχου Γεωργίου Κ. Αποστολάκη  
(Περικλέους – Εθν. Αντιστάσεως)  και είναι τα εξής: 

 

ΑΤΤΑΛΟΣ : 

1. Όργανα αερόβιας γυμναστικής: 

 

4 Διάδρομοι γυμναστικής 

3 ποδήλατα γυμναστικής 

1 στέπ γυμναστικής 

 

2. Όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης: 

 

2 μηχανήματα τετρακεφάλων 

2 μηχανήματα δικεφάλων 

2 μηχανήματα προσαγωγών 

2 μηχανήματα απαγωγών 

1 μηχανήματα γλουτιαίων 

1 ελεύθερος πάγκος 

1smith 

2 πέκ- ντέκ 

2 τροχαλίες 

1 κωπηλατική 

1 μονόζυγο 

1 twister 

2 πάγκοι κοιλιακών 

 

ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ : 

 

1 ποδήλατο γυμναστικής 

1 κωπηλατικό 

1 πλαϊνό ελλειπτικό 

2 δίζυγα 

1 push air (στήθος) 

1 μηχάνημα για ώμους (pull) 

1 δίζυγο  

1 πάγκος κοιλιακών  

1 πρέσσα ποδιών  

1 stepper 

 

 



 

 

 

 

 

 
Διάρκεια: Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα είναι έως 31-12-2015. 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 Η συντήρηση των αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων θα γίνεται όποτε αυτό είναι 
απαραίτητο και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας.  

 Η επισκευή  περιλαμβάνει τον έλεγχο των αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων και αν αυτό 
χρειαστεί την αντικατάσταση , εξαρτημάτων και λοιπών ανταλλακτικών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους.  

 Να παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από τη λήψη τηλεφωνήματος  της υπηρεσίας για βλάβη. 
 Σε περίπτωση βλάβης, να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης και να 

καταθέτει κατάλογο με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και κόστος αυτών. Το κόστος των 
υλικών που θα προκύψουν δεν θα προεξοφλείται από το Δήμο. Η αποκατάσταση της βλάβης θα 
γίνεται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία. 

 Όλα τα υλικά και οι συσκευές που θα απαιτηθεί αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης θα 
είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. 

 Στην επισκευή  περιλαμβάνεται η αξία της αντικατάστασης , εξαρτημάτων και λοιπών 
ανταλλακτικών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλή λειτουργία τους.  

 Ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε ανωμαλία που παρατηρηθεί στα 
αθλητικά όργανα και μηχανήματα , έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη.  
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

 
 
 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Συν.: 

 

 
 

 

                                                                           H  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

                                                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

Εσωτερική διανομή : 1. Γραφ. Γεν. Γραμμ. 
2. Δ.Τ.Υ. Δ.Φ.Χ.  
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