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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
Ταχ. Δ/νση: Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας 
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός 
Τ.Κ.: 46100 – Ηγουμενίτσα 
Πληρ.: Φιλαρτζή Ελένη 
Τηλ. 26650-99328,300 

Ηγουμενίτσα, 1 Δεκεμβρίου 2020 
Αρ. πρωτ.:10622 
  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 
 

ΘΕΜΑ: 'Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού υπαίθριων οργάνων γυμναστικής   
 

CPV: 37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 
 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα 
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00€) πλέον Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Τα όργανα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 
Ποιότητας και Ασφάλειας και να φέρουν πιστοποίηση ΕΝ16630:2015 και  η κατασκευάστρια 
εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό συμμόρφωσης στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά 
το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο. 
Ο χρόνος εγγύησης του εξοπλισμού θα καλύπτει πλαίσιο 2 έτη, μηχανικά μέρη 2 έτη. 
Για αυτό τον λόγο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και 
κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της: 'Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
υπαίθριων οργάνων γυμναστικής '. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αρ. 794/2020Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. (Α∆Α:Ω5ΓΡ469ΗΞ2-
ΘΥΠ) και διατέθηκε ισόποση πίστωση, η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2020 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.14.00. 
 
Τεχνική έκθεση 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου και σύνθετης κατασκευής εκγύμνασης με σκοπό την δημιουργία 
υπαίθριου χώρου εκγύμνασης  νέων και ενηλίκων εντός χερσαίου χώρου Λιμένα 
Ηγουμενίτσας. Τα οφέλη των χρηστών των υπαίθριων γυμναστηρίων είναι πολλαπλά, τόσο 
σε επίπεδο φυσικής και πνευματικής κατάστασης όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης. Τα 
υπαίθρια γυμναστήρια λόγω της ανατομίας και της κατασκευής των οργάνων τους δεν 
απαιτούν την παρουσία και καθοδήγηση γυμναστή ενώ τα όργανα είναι ανθεκτικά στις 
καιρικές συνθήκες και σε απόπειρες βανδαλισμών. 
Τα υπό προμήθεια είδη εξοπλισμού των υπαίθριων γυμναστηρίων, θα καλύπτουν όλο το 
φάσμα εκγύμνασης του ανθρώπινου σώματος. Στα όργανα που υπάρχει η κίνηση  θα πρέπει 
ως ελάχιστη αντίσταση να μπορούν οι χρήστες να ανυψώνουν το ίδιο τους βάρος. Η 
λειτουργία των οργάνων θα στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος να 



2 
 

έλκει ή να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας 
μηχανισμός διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. 
 
Ειδικότερα ο εξοπλισμός του  υπαίθριου γυμναστηρίου θα αποτελείται από σύνθετη 
κατασκευή εκγύμνασης και από οκτώ όργανα εξωτερικού χώρου τα οποία αναφέρονται 
παρακάτω:  
 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ       
Όργανο έκτασης ποδιών, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρων, μέσης και 
κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθούμενο 
χρήστη να εκτείνει τα πόδια του, με αντίβαρο το βάρος του σώματος.  
 
ΟΡΓΑΝΟ STEPPER 
Όργανο stepper, αερόβιας γυμναστικής, βάδισης, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και 
των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει 
να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συγχρονίσει την κίνηση των άνω και 
κάτω άκρων εν είδη βαδίσματος. 
 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 
Όργανο πιέσεων ώμων, αερόβιας γυμναστικής βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και 
των πνευμόνων με εξάσκηση μυών άνω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη, να ανυψώσει το κάθισμα στο 
οποίο βρίσκεται, πιέζοντας τις χειρολαβές του οργάνου.  
   
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 
Όργανο έλξεων ώμων, εκγύμνασης των μυών των ώμων, στήθους και ωμοπλάτης, 
κοιλιακών, καθώς και των άνω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη 
δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη, να ανυψώσει το κάθισμα στο οποίο βρίσκεται, έλκοντας τις 
χειρολαβές του οργάνου.    
 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 
Όργανο παράλληλες μπάρες, εκγύμνασης μυών στήθους, πλάτης και άνω άκρων. Η άσκηση 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμναστεί σε παράλληλες 
δοκούς.    
 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ    
Όργανο πάγκου κοιλιακών, εκγύμνασης μυών κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης της 
λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας 
τη δυνατότητα στο χρήστη να ξαπλώσει στον πάγκο (επικλινές ή καμπύλο) και να ανυψώσει 
τον κορμό του.  
 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
Όργανο εκτάσεων, αερόβιας εκγύμνασης κάτω άκρων μέσης και πλάτης καθώς και 
βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμναστεί τεντώνοντας τα πόδια προς 
τα εμπρός τραβώντας ταυτόχρονα οριζοντίως τις χειρολαβές, επαναλαμβάνοντας την άσκηση. 
 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 
Όργανο βάδισης αέρος, αερόβιας εκγύμνασης όλων των μυών, βελτίωσης της λειτουργίας 
της καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συγχρονίσει την κίνηση των κάτω 
άκρων εν είδη βαδίσματος. 
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Χαρακτηριστικά των Οργάνων 
Τα  όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή το 
ύπαιθρο, θα έχουν στιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και 
να μην μετακινούνται από τους χρήστες. Για αυτό το λόγο τα όργανα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο 
και τις καιρικές συνθήκες.  Συγκεκριμένα τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
γαλβανισμένο σίδηρο υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις 
καιρικές συνθήκες. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις να είναι τουλάχιστον 2/5-1/2 ίντσες πάχος και 
οι βίδες που χρησιμοποιούνται θα είναι inox. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι, να μην χρειάζονται μελλοντική λίπανση και τακτική συντήρηση. 
Επιπλέον όλα τα μεταλλικά τμήματα θα 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 θα είναι ανοξείδωτα και 
καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.  
Όσον αφορά τον τρόπος πάκτωσης των οργάνων για σαθρό έδαφος, χώμα ή άμμο, θα 
τοποθετούνται σε αγκύριο  πακτωμένο  διαστάσεων 0,60x0,50x0,50cm με εξέχουσες βίδες 
αναμονής πάνω στις οποίες βιδώνονται οι βάσεις του οργά 
Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού 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 έως 1,3m μήκος x 0,20m έως 0,50m πλάτος. Οι εν λόγω πινακίδες 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 επί 
ποινή αποκλεισμού καθώς κινδυνεύουν να αφαιρεθούν ή να φθαρούν. 
 

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. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν 
πιστοποιηθεί για βάρος χρήστη τουλάχιστον 150 κιλών. Ο χρόνος εγγύησης του εξοπλισμού 
θα καλύπτει πλαίσιο 2 έτη, μηχανικά μέρη 2 έτη. 
 
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα  επί ποινή αποκλεισμού 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 θεωρείτε η πιστοποίηση της γραμμής παραγωγής (πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης) και όχι βεβαίωση ελέγχου. Η ανωτέρω πιστοποίηση  προσκομίζεται  επί 
ποινή αποκλεισμού από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 
Εγκατάσταση 

1) Η εγκατάσταση των οργάνων στον τόπο του έργου αποτελεί υποχρέωση του 
αναδόχου της προμήθειας, ώστε τα όργανα να παραδοθούν ασφαλή προς χρήση. Ο 
χώρος ή οι χώροι εγκατάστασης θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

2) Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα είκοσι πέντε (25)  
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση τα σημεία αυτά θα 
έχουν προσδιοριστεί έως την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο 

3) Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο οργάνων επί κοινού στύλου ή πόλου.  

4) Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε εξέχουσες αρσενικές 
βίδες μεταλλικής βάσης, η οποία θα είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου 
σκυροδέματος μικρής επιφάνειας, για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται με 
μπουλόνια για λόγους σταθερότητας. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια  είκοσι πέντε (25) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της. Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, με 
κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών ή των φυσικών 
προσώπων. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης και  είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο,  
μπορεί να υποβάλλει προσφορά στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Η προσφορά του πρέπει  να πληροί τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή της προσφοράς είναι 3/12/2020 και ώρα:14.00'. 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να μην βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 του νόμου 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, καθώς και παροχές που υποδηλώνουν αντιπροσφορά ή 
είναι ανεξάρτητες από το αντικείμενο του έργου. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ εξήντα 
(60) μέρες 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική έκθεση, όσο και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, να υποβάλετε την προσφορά σας, στο γραφείο πρωτόκολλου (Επιβατικός 
σταθμός Τ2, Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας Τ.Κ. 46100) μέχρι τις 3-12-2020 και ώρα:14.00'. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.olig.gr (Τηλέφωνα: 
Πληροφοριών 2665099300, 6908821585 κα. Φιλαρτζή Ελένη). 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του 
σφραγισμένου φακέλου, τα ακόλουθα: 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 
75,76,77 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α  

α/α Περιγραφή Είδους (όλα Είδη είναι 
εξωτερικού χώρου) 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1250,00 2500,00 

2 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ (STEPPER) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1250,00 2500,00 

3 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1250,00 2500,00 

4 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1250,00 2500,00 

5 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1200,00 2400,00 

6 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1200,00 2400,00 

7 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
 

1250,00 2500,00 

8 
ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1250,00 2500,00 

Σύνολο 19.800,00 
ΦΠΑ 24%   4.752,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.552,00 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι i) Η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ii) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. iii) Παραιτείται από 
κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση 
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας 
 3. Φορολογική ενημερότητα 
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016) 
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  
6. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (με το συνολικό ποσό γραφόμενο 
αριθμητικώς και ολογράφως). Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
7. ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σχετικό με την εμπορία εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη υπαίθριων οργάνων γυμναστικής ή οργάνων αθλητικών χώρων (δικό του ή του 
εγκαταστάτη).  
8. Πιστοποιητικό ότι είναι µέλος συγκεκριμένου επαγγελματικού επιμελητηρίου ή να 
αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο (ενδεικτικά 
αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού 
προσώπου, βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός 
αριθμός δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 
 9. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης, των ανταλλακτικών, στοιχεία τεχνικής 
υποστήριξης και αναφορά στην παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική βοήθεια 
εκ μέρους του προμηθευτή.  
10. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια καθώς και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο. Αυτά μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
11. ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ή  ισοδύναμα της κατασκευάστριας εταιρείας 
 
Προσφορές που αποστέλλονται, μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) 
για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά  
α)η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ή µε τον τρόπο σύνταξης και µε το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω, καθώς και με τους γενικούς όρους υποβολής προσφορών & Χρόνο ισχύος 
της προσφοράς. 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή  
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της. 
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Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας 
τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που 
το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Διευκρίνιση Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 αφορούν στους 
διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα 
ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. O εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Η πληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος θα γίνεται µε την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.   
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 5 β) 
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). γ) 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος με κάθε πληρωμή, όπως ορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
 

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
 
 
 

Αθανάσιος Β. Πορφύρης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

 
 

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά 
περίπτωση)......................................................................................................................, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται από................................................................................. 
μεΑ.Δ.Τ...........................................................................................................................,με 
Α.Φ.Μ.............................................Δ.Ο.Υ................................................................., 
μεέδρα.......................................................οδός...........................................................fax.............
....................................email................................................................................ 
 
 
 
α/α Περιγραφή Είδους (όλα Είδη 

είναι εξωτερικού χώρου) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

(€) 

ΣΥΝΟΛ
Ο (€) 

1 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

2 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ 
(STEPPER) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

4 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΣ 
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

7 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
 

  

8 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

Σύνολο  
ΦΠΑ 24%    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
άνευ Φ.Π.Α.(Ολογράφως)................................................................................. 
Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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