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                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

       

  Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ.: 19594/12.07.2022 Πρωτογενούς αιτήματος, της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, ενδιαφέρεται να σας αναθέσει, την προμήθεια  

«ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα 

με την υπ. αρ. 29/12.07.2022 μελέτη της ιδίας Δ/νσης, όπως ορίζεται με τα άρθρα 120 

παρ.2 και  118 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 53 και 50 του Ν. 

4782/2021, αντίστοιχα.  

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, μέχρι και τη Δευτέρα 5 

Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00π.μ 

Η προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται κλειστή, στο Τμήμα 

Γραμματείας και Πρωτοκόλλου (Πολύκεντρο–Πατρών & Τ. Πετροπούλου Πύργου – Ηλείας 

ΤΚ27131), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:tsakanika@1489.syzefxis.gov.gr). 

Κατά τον πρώτο τρόπο, υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται  

η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ) για την οποία 

υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, ενώ κατά τον δεύτερο 

τρόπο υποβάλλεται ανοικτή την προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή 

PDF (μη επεξεργάσιμη), με θέμα τον τίτλο της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ). 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 





παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 

προκύπτουν από τη επισυναπτόμενη μελέτη, να μας αποστείλετε και: 

1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού 

προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 

αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019), 

     Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκληση για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), 

2. Φορολογική ενημερότητα  της επιχείρησης , για συμμετοχή σε διαγωνισμό , 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα , για συμμετοχή σε διαγωνισμό ,  του νομικού προσώπου 

(εταιρεία)  ή για ατομική επιχείρηση  μισθωτών και μη μισθωτών (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016), 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 

παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019, 

4.  Εφόσον πρόκειται για  νομικό  πρόσωπο εταιρίας, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  

του νομικού Προσώπου, ή της ατομικής επιχείρησης (καταστατικό και  

πιστοποιητικό  εκπροσώπησης από  το  Γ.Ε.Μ.Η) 

      

Σημειώνεται  ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν   

προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

   Η παρούσα καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων 

Συμβάσεων(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)  

                                                                       Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΥΡΓΟΥ 

 

 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

Συν.  Η υπ. αρ.: 29/12.07.2022 μελέτη 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-73-λόγοι-αποκλεισμού-άρθρο-57-παράγ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-79α-υπογραφή-ευρωπαϊκού-ενιαίου-ε/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-43-τροποποίηση-διατάξεων-του-ν-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-80-αποδεικτικά-μέσα-άρθρο-60-της-οδη/




 
 
 
 
 

       
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2022 

 
 
 
 
 

                                         
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 

ΚΑ: 30.7134.02 
CPV : 37440000-4 [Εξοπλισμός Γυμναστικής] 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  





 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

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 του πάρκου ΣΠΚ, στον 
εξωτερικό χώρο του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή και στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του 
Δήμου Πύργου στον Κούβελο, σε συγκεκριμένες θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.  
Τα  όργανα θα είναι των παρακάτω ειδών: 

1. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ       

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 ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ      

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 ΠΟΔΙΩΝ    

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 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2022 
Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε 

υπαίθριους χώρους του Δήμου Πύργου 
                               Προϋπολογισμός: 37.200,00 €  

KA:30.7134.02 
    CPV:37440000-4 [Εξοπλισμός Γυμναστικής] 





τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια, και τεντώνει τα πόδια προς τα κάτω, τραβώντας  ταυτόχρονα 
οριζόντια τις λαβές .  
 
6. ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ 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.    
 
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.  
 
11. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΑΜΕΑ 
 
Όργανο έκτασης χεριών, για την ενδυνάμωση των μυών στην περιοχή των ώμων και ανάπτυξη της 
ευελιξίας και ευκινησίας των αρθρώσεων των ώμων αλλά και την ενίσχυση του συντονισμού 
μεταξύ χεριών και εγκεφάλου. Η άσκηση  επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης κάθεται κάτω από τη 
συσκευή, και τραβάει πάνω και κάτω κάθετα και εναλλάξ κρατώντας αντίσταση και με τα δύο 
χέρια ταυτόχρονα. 
 
12. ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΜΕΑ 
 
Όργανο ποδηλάτου, για την ανάπτυξη της δύναμης των κάτω άκρων, και την βελτίωση την 
ισορροπία του σώματος. Η άσκηση  επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης κάθεται στην πλάκα βάσης και 
με τα δύο πόδια στα πετάλια, τεντώνει κυκλικά. 
 
13. ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΑΜΕΑ 

Όργανο περιστροφής χεριών, για την ενδυνάμωση των μυών στην περιοχή των ώμων και την 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ χεριών και εγκεφάλου. Η άσκηση  επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης 





κάθεται στην καρέκλα, κρατάει τις λαβές σταθερά με τα δύο χέρια, και στη συνέχεια τραβάει πάνω 
και κάτω κάθετα και εναλλάξ. 

14. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΗΣ ΩΜΩΝ ΑΜΕΑ 

Όργανο έλξης ώμων, για την ενδυνάμωση των μυών στα άνω άκρα, τον ώμο και την πλάτη και τη 
βελτίωση της ευελιξίας και της ευκινησίας των αρθρώσεων των ώμων και των αγκώνων. Η άσκηση  
επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης κάθεται στην πλάκα βάσης, κρατάει τις λαβές με τα δύο χέρια 
τραβάει αργά προς τα πάνω με δύναμη και επαναφέρει αργά. 

Χαρακτηριστικά των Οργάνων 
1. Τα όργανα 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. Πιστοποιητικό EN1176-1 για όλα τα προσφερόμενα όργανα όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα με 
την πιστοποίηση για τις γενικές απατήσεις ασφάλειας. 
3. 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 ISO45001 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. 
4. Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το 
ύπαιθρο, να έχουν στιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να 
μην μπορούν να μετακινούνται από τους χρήστες.  
5. Τα όργανα  να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλι ή χάλυβα 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.  
6. 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. 
7. 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. Επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για 
βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών. 
8. 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 θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το Δήμο. Τα όργανα θα 
παραδοθούν πλήρη, εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία. 

2) Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

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

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 
Δήμος και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 -Αντικείμενο της προμήθειας 
Το αντικείμενο της προμήθειας συνίσταται στην προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι τέσσερα 24 οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά όπως 
περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, στους εξής χώρους: δέκα όργανα στο πάρκο ΣΠΚ, δέκα όργανα στον 
εξωτερικό χώρο του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή και τέσσερα όργανα ΑΜΕΑ στον προαύλιο χώρο των 
εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου στον Κούβελο.  
 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 37.200,00 € (με Φ.Π.Α 24%), και 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 στον Κ.Α. 30.7134.02 με τίτλο «Προμήθεια 
οργάνων άθλησης ενηλίκων  σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Πύργου» 
 
 ‘Αρθρο 2- Ισχύουσες διατάξεις  
1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
3) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 
4) Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α’/2010) 
5) Το Π.Δ.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.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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 
Άρθρο 3 – Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι  τα ακόλουθα: 

     1. Η Τεχνική Έκθεση. 

     2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

     3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     4. Η προφορά του αναδόχου 

     5. Το συμφωνητικό 

Άρθρο 4 – Δικαιολογητικά – Οικονομική Προσφορά   
Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική προσφορά , πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή 
αποκλεισμού: 

1. Ενδεικτικό πίνακα  με αντίστοιχες προμήθειες και εγκαταστάσεις συναφούς αντικειμένου για τα έτη 
2021 – 2022.  

2. Πιστοποιητικό ΕΝ16630  για όλα τα προσφερόμενα όργανα όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα με την 
πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων της προμήθειας του θέματος για όργανα γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου (outdoor fitness equipment). 

3. Πιστοποιητικό  EN1176-1 για όλα τα προσφερόμενα όργανα όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα με  
               την πιστοποίηση για τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας. 
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4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ISO9001, ISO14001, ISO45001 (περιβαλλοντικής 

διαχείρισης) της εταιρείας κατασκευής των οργάνων και της εταιρείας εμπορίας και εγκατάστασής 

τους (αν είναι διαφορετικές) για το αντικείμενο της κατασκευής, πώλησης και εγκατάστασης 

υπαίθριων οργάνων άθλησης ενηλίκων, αντίστοιχα.  

5. Υπεύθυνη δήλωση, που θα δηλώνει ότι: (α) θα είναι στην διάθεση του Δήμου 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 όλων των όρων τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, όπου να προκύπτει η συνάφεια της 
δραστηριότητας του αναδόχου με το αντικείμενο τη μελέτης. 

7. Τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια ειδών 
8. Προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. Δεν θα χορηγηθεί τεύχος οικονομικής προσφοράς αλλά οι υποψήφιοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να συντάξουν 

9. 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 Δήμο Πύργου και θα τοποθετηθούν όπως 

προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση, σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σε υπαίθριους χώρους  που θα 

υποδειχθούν από το Δήμο. Τα ακριβή σημεία θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη παράδοση και θέση σε λειτουργία των οργάνων γυμναστικής εντός 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και την παράλληλη 

υπόδειξη των σημείων τοποθέτησης. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ή περιστατικών που δεν επιτρέπουν 

την τήρηση της ανωτέρω συμφωνίας, είτε ο Δήμος 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. Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 

86 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021, 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 σύμφωνα με το άρθρο 118  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

4782/2021  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)». Προσφορά που δεν θα  περιλαμβάνει όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν  

θα γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 7 – Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  

H Διάρκεια της σύμβασης θα είναι 60 μέρες  από την υπογραφή της,  με δικαίωμα παράτασης κατόπιν 

συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και 

χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού. 

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 – Υποχρεώσεις αναδόχου 

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





 

Άρθρο 9 – Εκτέλεση – παραλαβή   

Η εκτέλεση και παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν. 4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Άρθρο 10 – Έκπτωση του αναδόχου – Ποινικές ρήτρες 

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 

Άρθρο 11 - Τρόπος πληρωμής 

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 και εφόσον πιστοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

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 12 -   Φόροι – τέλη - κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που 

βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 13 – Επίλυση διαφορών 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων 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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021. 
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Τσίκας Άγγελος 

                      Πολ/κος Μηχ/κος 





 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2022   
 

Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε 
υπαίθριους χώρους του Δήμου Πύργου  

 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 €  
KA:30.7134.02 

CPV:37440000-4 [Εξοπλισμός Γυμναστικής]            

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Δ/νση Τ.Υ. & Περ/ντος 
και ο συντάξας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους  Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) (€) 

1 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.300,00 € 2.600,00 € 

2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.050,00 € 2.100,00 € 

3 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ 
(STEPPER) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.350,00 € 2.700,00 € 

4 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.350,00 € 2.700,00 € 

5 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.150,00 € 2.300,00 € 

6 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.150,00 € 2.300,00 € 

7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.350,00 € 2.700,00 € 

8 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.350,00 € 2.700,00 € 

9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.100,00 € 2.200,00 € 

10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.050,00 € 2.100,00 € 

11 ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.450,00 €  1.450,00 € 

12 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΜΕΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.350,00 € 1.350,00 € 

13 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 
ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.350,00 € 1.350,00 € 

14 ΕΛΞΗ ΩΜΩΝ ΑΜΕΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.450,00 € 1.450,00 € 

Σύνολο 30.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 7.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 € 

Πύργος 12/07/2022 

Ο Συντάξας Ειδικός Συνεργάτης 

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 

Περ/ντος Π.Ε. 

 

Πύργος 12/07/2022 

Θεωρήθηκε & Ελέχθηκε  

Ο Αναπλ/της Προϊ/νος 

Της Δ/νσης Τ.Υ. & Περ/ντος 

 

Τσίκας Άγγελος 

Πολ/κος Μηχ/κος 

 





ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2022 
Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε 

υπαίθριους χώρους του Δήμου Πύργου 
 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 €  
KA:30.7134.02 

CPV:37440000-4 [Εξοπλισμός Γυμναστικής]           
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια οργάνων άθλησης  ενηλίκων  
εξωτερικού χώρου που θα εγκατασταθεί σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Πύργου, 
προσβάσιμο σε κάθε πολίτη και επισκέπτη για δωρεάν χρήση. Τα υπό προμήθεια όργανα 
πρόκειται να εγκατασταθούν ως εξής: 
Δέκα (10) όργανα στο πάρκο ΣΠΚ. 
Δέκα (10) όργανα στον εξωτερικό χώρο του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή 
Τέσσερα (4) όργανα ΑΜΕΑ στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου 
στον Κούβελο. 
Τα όργανα θα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και θα παραδοθούν από τον 
προμηθευτή πλήρως εγκατεστημένα στους ανωτέρω χώρους 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 Δήμο Πύργου, 
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. 
Για το σκοπό της προμήθειας έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό κωδικός 30.7134.02 με 
τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ το ποσό των 37.200,00 €   και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης μελέτης. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3463/06, του N.3852/2010 καθώς 
επίσης και του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον Ν. 
4782/2021. 

 

 

   

   

Πύργος 12/07/2022 

Ο Συντάξας Ειδικός Συνεργάτης 

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 

Περ/ντος Π.Ε. 

 

Πύργος 12/07/2022 

Θεωρήθηκε & Ελέχθηκε  

Ο Αναπλ/της Προϊ/νος 

Της Δ/νσης Τ.Υ. & Περ/ντος 

 

Τσίκας Άγγελος 

                  Πολ/κος Μηχ/κος 
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