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ΘΕΜΑ: «Δύο συμβάσεις για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
κλειστού γυμναστηρίου και την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 
άθλησης υπαίθριου χώρου, συνολικού ύψους 49.314,80 ευρώ». 
 
 
Ο Δήμος Μυκόνου στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης του Αθλητισμού  
προχώρησε στην υπογραφή δύο συμβάσεων για την προμήθεια αθλητικού 
εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου και την προμήθεια και εγκατάσταση 
άθλησης υπαίθριου χώρου, αντίστοιχα. 
 
Η πρώτη σύμβαση αφορά τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
κλειστού γυμναστηρίου και συγκεκριμένα: 
 

 Εξοπλισμό Φαρμακείου  

 Κρεβάτια ιατρικού τύπου 

 Απινιδωτή Φορητό 

 Τραπέζι γραμματείας  

 Εξοπλισμό κριτών 

 Πάγκους αθλητών αγωνιστικού χώρου τουλάχιστον 15 θέσεων  

 Πάγκο σύνθετο μονό αποδυτηρίων από μεταλλικό σκελετό με ξύλινο 
κάθισμα με ενσωματωμένη κρεμάστρα ιματισμού 18 θέσεων 

 Ποδήλατο Γυμναστικής  

 Μηχάνημα cross-over μονόζυγο 

 Μηχάνημα multi-hip  

 Ελεύθερο πάγκο 

 Είδη και βοηθήματα προπονητικών μονάδων 

 Αλτήρες 
 

Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 24.762,80 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και καλύπτεται από ίδιους πόρους.  
 
Η δεύτερη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων άθλησης 
υπαίθριου χώρου περιλαμβάνει: 
 

 Όργανο έκτασης ποδιών 

 Όργανο ποδηλάτου 

 Όργανο βάδισης (STEPPER) 



 Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών 

 Όργανο εκτάσεων 

 Όργανο βάδισης αέρος 

 Όργανο πιέσεων ώμων  

 Όργανο έλξεων ώμων 

 Όργανο παράλληλες μπάρες 

 Όργανο πάγκου κοιλιακών 
 

Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου  έργου ανέρχεται στα 24.552,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και καλύπτεται από ίδιους πόρους.  
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, δήλωσε σχετικά: 
 
 «Η διαχρονική επιλογή της Δημοτικής μας αρχής να επενδύει στο τρίπτυχο 
Αθλητισμός – Παιδεία - Πολιτισμός συνεχίζεται και σε αυτή την ιδιαίτερη 
συγκυρία.  
Σήμερα, υπογράψαμε δύο συμβάσεις με στόχο να δώσουμε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους συμπολίτες μας να γυμνάζονται στην ύπαιθρο, όπως επίσης 
και για να αναβαθμίσουμε την υλικοτεχνική υποδομή του κλειστού 
γυμναστηρίου.  
Η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στην υγεία, στην ευεξία και στην 
ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε με πράξεις να δημιουργούμε τις συνθήκες για 
μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους». 
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