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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
Δήμου Κομοτηνής» 

 
Αριθμός Μελέτης: 49/2020 

ΚΑ ΕΞ: 15.7135.07 
CPV: 37410000-5 

 
 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών 
ειδών γηπέδων για τις ανάγκες αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κομοτηνής. Τα είδη 
είναι τα εξής:  
 

1. Προστατευτικό στρώμα τοίχου με αυτοκόλλητο velcro 200x100x5.5cm χρώματος 
ΜΠΕΖ 
Διαστάσεις: 

• Ύψος: 200cm - Πλάτος: 100cm  - Πάχος: 5,5cm 
• Χρήση: Σε κλειστά γυμναστήρια & αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Κάλυμμα (εξωτερικά): Συνθετική δερμάτινη Α' ποιότητας, αδιάβροχη και 
υψηλής αντοχής 
• Γέμιση (εσωτερικά):  Συμπιεσμένο αφρώδες πολυαιθυλένιο, υψηλής 
πυκνότητας 
• Τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα με αυτοκόλλητο velcro 
• Σκληρότητα 90% 
• Χρώμα δερματίνης: Μπεζ  
Τα προστατευτικά θα τοποθετηθούν στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου Λυκείου 
Κομοτηνής.  
 

2. Πλήρες Ταμπλό Μπάσκετ Ολυμπιακού Τύπου 180x105cm με ΕΝ1270 
• Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 

50x25mm 
• Διαστάσεις ταμπλό: Εξωτερικό πλαίσιο 180x105cm Eσωτερικό πλαίσιο 
59x45cm. Τα πλαίσια συνδέονται στο πίσω μέρος με σύστημα γλυσιέρας 
• Πλεξιγκλάς πάχους 10mm 
• Ενδιάμεσο λάστιχο διατομής 50x3mm Για απορρόφηση κραδασμών 
• 2 αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβανιζέ 
• Στεφάνι μπάσκετ μασίφ πάχος 20mm, εσωτ. διάμετρο 45cm & με δίχτυ 
• Χρώμα: Αντισκωριακή βαφή και δύο χέρια ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας 
 
 
Τα εν λόγω ταμπλό θα τοποθετηθούν στους παρακάτω χώρους: 

6 τεμάχια  – Υπαίθρια  γήπεδα μπάσκετ Κομοτηνής (πλησίον κλειστού 
γυμναστηρίου) 
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2 τεμάχια – στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ της πλατείας Εξηντάρη 
2 τεμάχια – στον αύλειο χώρο του  2ου Λυκείου Κομοτηνής 
4 τεμάχια – στον αύλειο χώρο του  3ου Γυμνασίου  Κομοτηνής  
2 τεμάχια – στον αύλειο χώρο του  3ου Λυκείου Κομοτηνής 
2 τεμάχια – στον αύλειο χώρο του  1ου Λυκείου Κομοτηνής 
 

3. Μπασκέτα  Επαγγελματική Ολυμπιακού τύπου ύψος 305cm με EN1270 
 

• Βάση πάκτωσης - περιγραφή:  
Υλικό : Μορφοσίδηρο γωνία 60mm x60mm x6mm, διαστάσεων 50,5x33,5cm 
Στην επιφάνεια υπάρχουν 6 ή 7 μπουλόνια για την στήριξη του προβόλου 
Στο κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60cm από 
γωνία  50mm x 50mm x 5mm.  
Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60cm 
 

• Πρόβολος235cm-περιγραφή: 
Υλικό : Χαλυβδοέλασμα (χαλυβδόφυλλα) πάχους 3mm.  
Αποτελείται από τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή που ενώνονται και 
σχηματίζουν τεθλασμένη.  
Ο 1ος βραχίονας είναι κατακόρυφος με ύψος 200cm.  
Ο 2ος βραχίονας είναι με γωνία 120 μοιρών και μήκος 170cm.  
Ο 3ος βραχίονας είναι με γωνία 150 μοιρών και μήκος 85cm.  
Εσωτερικά ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm.  
Η διατομή είναι ορθογώνια με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται 
ομαλά. Στο κάτω μέρος ενσωματώνεται ένα μεταλλικό πλαίσιο ίδιο με αυτό της 
βάσης. 60mm x 60mm x 6mm.  
Στο επάνω μέρος υπάρχουν 4 γαλβανιζέ μπουλόνια για την τοποθέτηση του 
ταμπλό.  
 

• Ταμπλό - Στεφάνι :  
Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 
50x25mm πάχους 2mm  
Διαστάσεις : Εξωτερικό πλαίσιο 180x105cm.  
Εσωτερικό πλαίσιο 59x45cm 
Πλεξιγκλάς πάχους 10mm που στερεώνεται με βίδες φρεζάτες γαλβανιζέ 
και ενδιάμεσο λάστιχο πάχος 3mm για την απορρόφηση των κραδασμών. 
Στεφάνι μπάσκετ από σίδηρο μασίφ πάχος 20mm, με εσωτερική διάμετρο 
45cm & με δίχτυ. 
Χρώμα : Αντισκωρική βαφή και δυο χέρια ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας. 
 
• Θεμέλιο πάκτωσης:  
Το θεμέλιο πρέπει να κατασκευαστεί  από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/16. O οπλισμός του θεμελίου αποτελείται από κλωβό δομικού χάλυβα 
κατηγορίας S500. 
Οι μπασκέτες θα τοποθετηθούν στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ του Οικισμού 
Φαναρίου. 
 

4. Σετ Ορθοστάτες Τέννις Αλουμινίου Φ83mm - EN1510 
• Υψηλής ποιότητας 
• Υλικό: Σωλήνας αλουμινίου Φ83 
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• Ύψος: 108,5cm (χωρίς την βάση) 
• Με εσωτερικό μηχανισμό τανύσεως και αποσπώμενη μανιβέλα 
• Βάσεις οβάλ με τάπες,  Ύψος 35cm Πακτώνονται στο έδαφος 

Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν στα Υπαίθρια  γήπεδα τέννις Κομοτηνής 
(πλησίον κλειστού γυμναστηρίου) 

 
5. Δίχτυ Tέννις Πάχος 3mm με  διπλή πλέξη & συρματόσχοινο 

• Διαστάσεις:  12.8x1.07m 
• Πάχος διχτύου:  3mm 
• Υλικό:  Πολυαιθυλένιο 
• Με διπλή πλέξη (ενίσχυση) πάνω 
• Με ιμάντα PVC ραμμένο πάνω 
• Συρματόσχοινο 4mm 

Τα δίχτυα τέννις θα τοποθετηθούν στα Υπαίθρια  γήπεδα τέννις Κομοτηνής 
(πλησίον κλειστού γυμναστηρίου) 

 
6. Σετ Ορθοστάτες Βόλλευ Αλουμινίου Οβάλ 120x100mm - EN1271 

 Υλικό: Σωλήνας αλουμινίου, σχήματος οβάλ 120x100mm 
• Συνολικό ύψος: 2,84m 
• Με πιστοποίηση ΕΝ1271 
• Με εσωτερικό μηχανισμό τανύσεως και αποσπώμενη μανιβέλα 
• Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους για: Ανδρικό, Γυναικείο, Παιδικό και 
για BADMINTON - TENNIS 
• Βάσεις ύψους: 35cm με τάπες   
• Πακτώνονται στο έδαφος 

Οι ορθοστάτες βόλεϊ θα τοποθετηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριου του Δήμου 
Κομοτηνής  

 
7. Δίχτυ Βόλλευ ΑΓΩΝΩΝ 9.5x1m*5mm  

• Υφασμάτινη Φάσα περιμετρική με συρματόσχοινο. 
•  Διαστάσεις: 9.5m x 1m 
•  Πάχος: 5mm 
•  Μάτι: 10Χ10cm 
•  Υλικό: Πολυαιθυλένιο, στριφτό, με κόμπους 
•  Με υφασμάτινη φάσα πάνω & κάτω, ιμάντες στα πλαϊνά  
•  Δέσιμο: Με συρματόσχοινο 4mm, 14 μέτρων, με επικάλυψη PVC και με 
ειδικούς ιμάντες 

Το δίχτυ  βόλεϊ θα τοποθετηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριου του Δήμου 
Κομοτηνής  
 

8. Σετ 2 Αντέννες Βόλλευ Επαγγελματικές 
• Υλικό: fiberglass 
• Ενιαίο μήκος: 180cm 
• Κατάλληλη για δίχτυα 96-102cm 
• Βγαίνει 86cm πάνω από το δίχτυ 
• Εύκολη τοποθέτηση, απευθείας πάνω στο δίχτυ 

Οι αντέννες  βόλεϊ θα τοποθετηθούν Κλειστό Γυμναστήριου του Δήμου 
Κομοτηνής  
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9. Προστατευτικό Ορθοστάτη Βόλλευ, με Velcro 200x60x5cm 
• Διαστάσεις:  
• • Ύψος: 200cm - Πλάτος: 60cm - Πάχος: 5cm 

• Για ορθοστάτες volley  διαμέτρου έως Φ17cm.   
• Κάλυμμα (εξωτερικά): Συνθετική δερμάτινη Α' ποιότητας, αδιάβροχη και 
υψηλής αντοχής 
• Γέμιση (εσωτερικά):  Ενισχυμένο - συμπιεσμένο  αφρώδες  υλικο  (foam), 
υψηλής  πυκνότητας  Νο250 
• Κλείνει με 5 ανεξάρτητους, αυτόδετους ιμάντες στο πίσω μέρος με 
ισχυρότατη ταινία velcro 
Τα προστατευτικά ορθοστάτη θα τοποθετηθούν Κλειστό Γυμναστήριου του 
Δήμου Κομοτηνής  
 

10. Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων ταμπλό μπάσκετ και μπασκετών – καθαιρέσεις 
σκυροδέματος  μπασκετών εργασίες αγκύρωσης νέων μπασκετών 
τοποθέτησης  ταμπλό μπάσκετ, ορθοστατών βόλεϊ και τέννις κλπ και οποιοδήποτε 
άλλο υλικό δεν έχει συμπεριληφθεί στην μελέτη και κρίνεται απαραίτητο για την 
έντεχνη και ασφαλή τοποθέτηση των αθλητικών ειδών σύμφωνα με τους ισχύοντες 
διεθνείς κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  17.226,00 €  χωρίς 
Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% 21.360,24€. 
 
Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
έτους 2020 στον Κ.Α. 15.7135.07    
 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
Οι εργασίες συναρμολόγησης μεταφοράς και τοποθέτησης θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο.  
Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο της μελέτης. 
 

 

 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
16/3/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

 
 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

 
Θεωρήθηκε 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 

 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
Δήμου Κομοτηνής» 

 
Αριθμός Μελέτης: 49/2020 

ΚΑ ΕΞ: 15.7135.07 
CPV: 37410000-5 

 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
Μ.
Μ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προστατευτικό στρώμα τοίχου με αυτοκόλλητο velcro 
200x100x5.5cm ΜΠΕΖ 

τεμ 30     135,00 €          4.050,00 €  

2 
Πλήρες Ταμπλό Μπάσκετ Ολυμπιακού Τύπου 180x105cm με 
ΕΝ1270 

τεμ 18     380,00 €          6.840,00 €  

3 
Μπασκέτα Επαγγελματική Ολυμπιακού τύπου ύψος 305cm με 
EN1270 τεμ 2     850,00 €          1.700,00 €  

4 Σετ Ορθοστάτες Τέννις Αλουμινίου Φ83mm - EN1510 τεμ 2     260,00 €             520,00 €  

5 Δίχτυ Tέννις Πάχος 3mm με  διπλή πλέξη & συρματόσχοινο τεμ 2        90,00 €             180,00 €  

6 Σετ Ορθοστάτες Βόλλευ Αλουμινίου Οβάλ 120x100mm - 
EN1271 

τεμ 1     610,00 €             610,00 €  

7 Δίχτυ Βόλλευ αγώνων τεμ 1     150,00 €             150,00 €  

8 Σετ 2 Αντέννες Βόλλευ Επαγγελματικές τεμ 1        36,00 €               36,00 €  

9 Προστατευτικό ορθοστάτη Βόλλευ τεμ 2        70,00 €             140,00 €  

10 
Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων ταμπλό μπάσκετ και 
μπασκετών – καθαιρέσεις σκυροδέματος μπασκετών 
αγκύρωση νέων μπασκετών τοποθετήσεις  κλπ 

κατ' 
απο
κοπ
ή 

1  3.000,00 €          3.000,00 €  

         ΣΥΝΟΛΟ       17.226,00 €  
        24%         4.134,24 €  

        
 ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         21.360,24 €  

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
16/3/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

 
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Θεωρήθηκε 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
Δήμου Κομοτηνής» 

 
Αριθμός Μελέτης: 49/2020 

ΚΑ ΕΞ: 15.7135.07 
CPV: 37410000-5 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών ειδών 
γηπέδων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κομοτηνής. 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 Του Ν. 4412/2016 
 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  
 το άρθρο 4 του 2286/95 
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος παράδοσης  

   
Χρόνος παράδοσης: θα μπορεί να γίνεται τμηματικά ή συνολικά πάντα έπειτα από συνεννόηση 
με την υπηρεσία. 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει και να τοποθετήσει τα είδη σε  4 μήνες  
από την παραγγελία.  
Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον 
προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. 

 
 
 





 8

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος Κομοτηνής δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
υποστηρίξει τον ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του. 
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 
  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 

 εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,  

 πόλεμος,  
 ατύχημα,  
 αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  

στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

  Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση του υλικού. Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται 
σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 
καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.                 
      

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
16/3/2020 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
Θεωρήθηκε 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Δήμου Κομοτηνής» 
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

Της επιχείρησης ...................................................................................................... , 

με έδρα ....................................... , οδός ..................................... , αριθμός ............, 

τηλέφωνο ........................... , fax ..................... ………………. 
 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προστατευτικό στρώμα τοίχου με αυτοκόλλητο velcro 
200x100x5.5cm ΜΠΕΖ 

τεμ 30   

2 
Πλήρες Ταμπλό Μπάσκετ Ολυμπιακού Τύπου 180x105cm με 
ΕΝ1270 

τεμ 18   

3 
Μπασκέτα Επαγγελματική Ολυμπιακού τύπου ύψος 305cm με 
EN1270 τεμ 2   

4 Σετ Ορθοστάτες Τέννις Αλουμινίου Φ83mm - EN1510 τεμ 2   

5 Δίχτυ Tέννις Πάχος 3mm με  διπλή πλέξη & συρματόσχοινο τεμ 2   

6 Σετ Ορθοστάτες Βόλλευ Αλουμινίου Οβάλ 120x100mm - 
EN1271 

τεμ 1   

7 Δίχτυ Βόλλευ αγώνων τεμ 1   

8 Σετ 2 Αντέννες Βόλλευ Επαγγελματικές τεμ 1   

9 Προστατευτικό ορθοστάτη Βόλλευ τεμ 2   

10 
Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων ταμπλό μπάσκετ και 
μπασκετών – καθαιρέσεις σκυροδέματος μπασκετών 
αγκύρωση νέων μπασκετών τοποθετήσεις  κλπ 

κατ' 
αποκο
πή 

1   

         ΣΥΝΟΛΟ  
        24%  

        
 ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Κομοτηνή  ___/___/2020 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
-------------------------------------------- 

 
(Σφραγίδα & Υπογραφή) 




