
 

Σελίδα [1]  

 Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού, για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Ηρακλείου. 
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TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού, για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα 

Ηρακλείου. 
  

Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των αθλητικών κέντρων του 

∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και 

προϋπολογισµό, ποσού 24.795,04 € (µε ΦΠΑ 24%) (καθαρό ποσό 

19.996,00€ + ΦΠΑ 24% 4.799,04€) σε βάρος του Κ.Α 15.7135.015. µε τίτλο 

«Προµήθεια εξοπλισµού Αθλητικών Κέντρων ∆ήµου Ηρακλείου». 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

1 

Μπασκέτα Ολυµπιακών διαστάσεων µε 
πρόβολο, µε ταµπλό καλάθι µε δίχτυ, 
εξωτερικού χώρου µε την βάση της  (πλήρες 
σέτ) 37450000-7 4 850,00 € 3.400,00  816,00  4.216,00  

2 

Tαµπλό µπασκέτας από πλέξι γκλάς 
(plexiglass) ολυµπιακών διαστάσεων πάχους 
10  mm 37450000-7 4 160,00 € 640,00  153,60  793,60  

3 

Στεφάνια µεταλλικά µπάσκετ ΜΑΣΊΦ µε 
ελατήριο για µπασκέτες ολυµπιακών 
διαστάσεων µε δυχτάκια 37450000-7 12 48,00 € 576,00  138,24  714,24  

4 

Προστατευτικά ταµπλό µπάσκετ ολυµπιακών 
προδιαγραφών από ειδικό ελαστικό και 
επένδυση δερµατίνης. 37450000-7 8 85,00 € 680,00  163,20  843,20  

5 

Ηλεκτρικός διάδροµος αερόβιας εκγύµνασης, 
γυµναστηρίου, επαγγελµατικός µε 
δυνατότητα κλίσης 15% µε τις παρακάτω 
ελάχιστες προδιαγραφές:  

37441100-2 3 2.700,00 € 8.100,00  1.944,00  10.044,00  



 

Σελίδα [2]  

 Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού, για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Ηρακλείου. 

   

 

Ισχύς µοτέρ AC: Continuous 3,00 hp / peak 
5,00 hp. 
Σύστηµα ελέγχου: κινητήρας AC µε inverter 
και σύστηµα ψύξης 
Ελάχιστη / µέγιστη ταχύτητα 0,8-20 km/h 
Προσαρµογή κλίσης: ηλεκτρική από 0 έως 
15%   
Ιµάντας τρεξίµατος: αναστρέψιµη επιφάνεια 
τρεξίµατος 56 x 155 cm 
Πάχος ιµάντα: 2,5 mm  
Πλάτος επιφάνειας τρεξίµατος: 58 cm 
Αντικραδασµικό σύστηµα 
Ροδάκια µετακίνησης διαµέτρου Φ76mm 
∆ιαστάσεις όταν στηθεί (ΜxΠxΥ): 214 x 89 x 
145 cm 
Μέγιστο βάρος χρήστη: 190 kg 
Πιστοποιήσεις: CE, ROHS, EN 957 SA 
 
COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 
Ενδείξεις: ταχύτητα, χρόνος, απόσταση, 
θερµίδες, κλίση, παλµός, βήµα, METs 
Οθόνες ενδείξεων 
Μπάρα LED για ένδειξη παλµών 
Ενσωµατωµένος ασύρµατος δέκτης παλµών 
για ζώνη στήθους 
Ανίχνευση καρδιακού παλµού µε αισθητήρες 
παλάµης 
∆ιαφορετικά προγράµµατα προπόνησης:  
Heart Rate Control, Interval, Custom, 5 Km 
Run, Hill, Fat Burn, Cardio, Manual 
Πλήκτρα άµεσης επιλογής ταχύτητας  
Πλήκτρο άµεσης διακοπής / κλειδί ασφαλείας 
Ο διάδροµος διαθέτει σύστηµα αυτολίπανσης 
και να διαθέτει αντικραδασµικό σύστηµα  
προστασίας των αρθρώσεων 

Η συσκευή θα πρέπει να είναι καινούργια,  
αµεταχείριστη και στιβαρής κατασκευής. 

Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου 
προµηθευτή µε διετή τουλάχιστον παρουσία 
στην εγχώρια αγορά. 

Να διαθέτει πιστοποίηση  CE.  

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένο κατά  ISO  9001  και ISO 
14001. 
Με την συσκευή θα πρέπει να παρέχεται  
εγγύηση τουλάχιστον πέντε  (5)  ετών σε 
όλα τα εξαρτήµατα, το οποίο θα 
αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του 
προµηθευτή και να παραδοθεί σε καλή 
λειτουργία µετά από τοποθέτηση τους, µε 
εγχειρίδια και  prospectus. 

6 

Στατικά ποδήλατα άσκησης, οριζόντιου 
καθίσµατος επαγγελµατικά µε ελάχιστες 
προδιαγραφές:  
Τύπος: Ηλεκτρονικός-ψηφιακός    
Σύστηµα Αντίστασης: Μαγνητικός 
Εύρος Αντίστασης: 1 –25 επίπεδα     
Ηλεκτρική ισχύς : ΑΥΤΟΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 
Σηµ: Να µπορεί να λειτούργει και µε ρεύµα  
και µαγνητικά. 
∆υνατότητα χρήσης: Μέγιστο βάρος χρήστη  
150  Kg   
Άλλες ∆υνατότητες: Οριζόντια   ρύθµιση 
σέλας µε πλάτη, πετάλια µε προστατευτικούς 
ιµάντες για τα πόδια,  
Ηλεκτρονικές ενδείξεις: Ψηφιακή 
παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας, µε 
αισθητήρες χεριών απεικονιζόµενους στην 
οθόνη, αντίστασης, στροφές ανά λεπτό, 
ταχύτητας,  διάρκειας, απόστασης, θερµίδων 
µερικών και συνολικών. Επιπεδο mets  
Χρήσης προγραµµάτων: Γρήγορη εκκίνηση,   
fitness test, interval, κλπ 

37441400-5 4 1.300,00 € 5.200,00  1.248,00  6.448,00  
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 Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού, για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Ηρακλείου. 

   

 

Ασφάλεια :Χερούλι συγκράτησης, 
Αντιολισθητικές χειρολαβές.  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE, µε  βεβαίωση 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
σε όλα τα µέρη: ηλεκτρονικά –µηχανικά και 
ανταλλακτικά µε κάλυψη της εγγύησης σε 
εργασία και ανταλλακτικά. 
Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή µε 
εγχειρίδια π.χ  τηλεόραση κ.λ.π 

7 

POWER RACK  ασφαλείας επαγγελµατικό, 
επώνυµο (σύστηµα εκγύµνασης squat) για το 
γυµναστήριο και χώρους άθλησης µε 
εντατική χρήση και επαγγελµατικές επιδόσεις.  
∆υνατότητα να γίνονται σε αυτό ασκήσεις 
προοδευτικής προπόνησης µε βάρη όπως 
squats, deadlifts και ασκήσεις ώµων µε 
ασφάλεια, χρησιµοποιώντας  µπάρες 
ασφαλείας συµβάλλοντας στην πρόληψη 
τραυµατισµών. 
 
Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ισχυρό 
πλαίσιο πάχους 4-6 χιλιοστών από 
ατσάλινους σωλήνες υψηλής ποιότητας και 
να είναι επαγγελµατικής χρήσης και 
κατασκευασµένο να αντέχει έντονες 
προπονήσεις. Να διαθέτει 10-15 θέσεις 
ασφαλείας-catcher που επιτρέπουν στους 
χρήστες να εκτελέσουν ένα µεγάλο εύρος 
ασκήσεων µε ασφάλεια.   
 
Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
Μήκος: 150 -200 cm ,   Πλάτος: 136 -174 
cm,   Ύψος: 214 -244 cm, µε άγκιστρα και 
STOP ασφαλείας πολλαπλών θέσεων. Βάρος 
ανάλογο ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια 
σε χρήση, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 

37442400-8 2 700,00 € 1.400,00  336,00  1.736,00  

      19.996,00  4.799,04  24.795,04  

 

 

   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆/ΝΤΗΣ 
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