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ΔΑΠΑΝΗ .Προμήθεια ηλεκτρονικό πίνακα 

αποτελεσμάτων λόγω βλάβης (ενόψει του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ Εφήβων 

27/7-6/8/2019)  για το κλειστό γυμναστήριο 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ  

Κωδ.15-6699.400 

7.000,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) 

8.680,0Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

            Βόλος.5/3/2019 

 Αριθμ. Πρωτ. 3404/479 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει   : Προμήθεια 

ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων λόγω βλάβης (ενόψει του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος μπάσκετ Εφήβων 27/7-6/8/2019)  για το κλειστό γυμναστήριο 

Ν.Ιωνίας µε την διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους 
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   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

3. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που 
επισυνάπτεται.  

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθεια ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων 

λόγω βλάβης (ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ Εφήβων 27/7-
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Προσφορές γίνονται δεκτές  έως την Πέμπτη 21/3/2019 ώρα  12:00µ.µ, στη ∆/νση 

Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: 

Προμήθεια ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων λόγω βλάβης (ενόψει του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ Εφήβων 27/7-6/8/2019)  για το κλειστό 

γυμναστήριο Ν.Ιωνίας  ,    Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες 

στα τηλ2421071770. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης προμήθεια ηλεκτρονικό πίνακα 

αποτελεσμάτων λόγω βλάβης (ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ 
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Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό      8.680,0          ευρώ με Φ.Π.Α 

 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 
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α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το 

κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής χ 

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα 
παραδοθεί στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, 
ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου, (με αιτιολογία για 
συμμετοχή σε διαγωνισμό)  

 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων 
του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από: 

α/α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 
1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός X 
 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση  

α/α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 
1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας χ 

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας  
 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το 

κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής X 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για 
την επιλογή αναδόχου :   

α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 
1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 
Σύμπραξη καινοτομίας 

 
 

 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Προμήθεια ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων λόγω βλάβης (ενόψει του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ Εφήβων 27/7-6/8/2019)  για το κλειστό γυμναστήριο 

Ν.Ιωνίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

• Τεχνικές  προδιαγραφές 
• Όροι & Προϋποθέσεις 

 
Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα  
 Επάρκεια Ανταλλακτικών: δεκαπέντε (15) έτη  
 Χρόνος Εγγύησης: τρία (3) έτη (για πλήρη σειρά εργασιών και ανταλλακτικών)  
 Πιστοποιητικά: ISO9001:2015 / CE / RoHS  
 Τόπος Παράδοσης: έδρα  μας  
  
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ QN1210  
Συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:  
 1 τεμάχιο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων  
 1 τεμάχιο κόρνα υψηλής ισχύος  
 1 τεμάχιο κεντρική κονσόλα χειρισμού  
 Καλώδια δεδομένων data  
 1 τεμάχιο πρίζα χειρισμού  
 Συσκευασία, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση χειριστών  
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Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων για το Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Ιωνίας 
Βόλου, πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ομοσπονδιών FIBA, Euroleague, 
FIVB, IHF, ΕΟΚ, Basket League και να καλύπτει τις απαιτήσεις αγώνων Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού επιπέδου. 
 
Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται από: 
- 1 τεμάχιο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων με κεντρικό τμήμα και με πλήρη στατιστικά παικτών 

(αριθμός/ποινές/πόντοι παίκτη). Ενδεικτικές διαστάσεις: 5.000x2.600x50 mm 
- το κεντρικό χειριστήριο του ηλεκτρονικού πίνακα 
- τα καλώδια δεδομένων (data) από τον πίνακα προς τη Γραμματεία 
- 1 τεμάχιο εξωτερική κόρνα υψηλής ισχύος 
- 1 εξωτερικό remote χειριστήριο START/STOP του χρόνου αγώνα 
- την πρίζα δεδομένων στη Γραμματεία για σύνδεση του χειριστηρίου με τον πίνακα 
- άμεση σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα σφυρίχτρας διαιτητών precision-time 
- άμεση σύνδεση για χειρισμό (ενημέρωση) των πινάκων και χρονομέτρων από το πρόγραμμα στατιστικών 

της Euroleague 
- άμεση σύνδεση με οθόνες LED video και με τα συστήματα στατιστικών, γραφικών και τηλεοπτικών 

μεταδόσεων για άμεση αποστολή όλων των στοιχείων του πίνακα σε αυτά 
- άμεση σύνδεση με το πρόγραμμα στατιστικών της Euroleague 

 
Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με την 
προσθήκη ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και έγχρωμων οθονών LED καθώς και να είναι συμβατό με 
το σύστημα precision-time το οποίο είναι απαραίτητο για αγώνες Ευρωπαϊκού επιπέδου ή A1 Εθνικής 
Κατηγορίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί άμεσα χωρίς επιπλέον προμήθεια με τα 
συστήματα για τηλεοπτικές μεταδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών ΕΡΤ, Novasports και OTE TV και με τις 
εταιρείες στατιστικών/γραφικών Galanis Sports Data και DigiCom SA, οι οποίες αποτελούν τους επίσημους 
συνεργάτες των προαναφερθέντων τηλεοπτικών σταθμών, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και 
του ΕΣΑΚΕ. Απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν βεβαιώσεις από τις παραπάνω εταιρείες 
για σύνδεση με τα προγράμματα στατιστικών και γραφικών. 
 
Οι ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει απαραιτήτως να μπορεί να επεκταθούν μελλοντικά με την 
προσθήκη και άλλων ενδείξεων όπως ονόματα παικτών και δίλεπτων ποινών χειροσφαίρισης. Οι 
ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει να είναι multi-sport κατάλληλοι για αποτελέσματα αγώνων 
καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και πετοσφαίρισης. 
 
Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία των φωτοδιόδων (LED) για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής των φωτεινών στοιχείων (περισσότερες από 100.000 ώρες λειτουργίας). 
 
 
2. Εγγυήσεις, πιστοποιητικά, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
Οι ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει να φέρουν εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και επάρκεια 
ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Επιπλέον πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με ISO9001:2015, 
CE και RoHS. Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση του πίνακα, την 
εκπαίδευση των χειριστών καθώς και να παρέχει πλήρη και άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. 
Επιπλέον να κατατεθούν βεβαιώσεις από κάποιον Επίσημο Φορέα της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ, 
ΕΣΑΚΕ) που θα αποδεικνύουν ότι ο προμηθευτής διαθέτει την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία για 
κάλυψη αγώνων υψηλού επιπέδου. Επίσης πρέπει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί 
αναλυτικός κατάλογος με σχετικά έργα στον οποίο θα αναγράφεται το κλειστό γυμναστήριο, ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας και η διοργάνωση υψηλού επιπέδου που διεξήχθη.  
 
 
3. Ενδείξεις των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων για Καλαθοσφαίριση 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA [FIBA Official Basketball Rules 2012 / Basketball Equipment / 
Κεφάλαιο 8, σελίδες 12 - 16] οι ενδείξεις για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:  
 
- χρόνος αγώνα με 4 ψηφία (99:59 έως 0:0)  ύψους τουλάχιστον 310 mm και πλάτους τουλάχιστον 160 mm  

τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό 
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σημείο (ανάμεσα στα 4 ψηφία του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν μετρά. Στο τελευταίο 
λεπτό πρέπει να εμφανίζεται δέκατο δευτερολέπτου ως εξής: 59.9, 59.8, 59.7, …, 09.9, 09.8, … , 0.9, 0.8, 
… , 0.0. 

 
 

 
- κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα πρέπει να ηχεί αυτόματα κόρνα μεγάλης ισχύος (112 dB) και να ανάβει 

κόκκινο φωτεινό πλαίσιο στο ταμπλό της μπασκέτας. Οι κόκκινες γραμμές των δύο ταμπλό θα είναι 
απολύτως συγχρονισμένες με το χρόνο αγώνα αλλά και μεταξύ τους. Επιπλέον πρέπει να μπορεί ο 
κριτής να ηχήσει χειροκίνητα την κόρνα όταν το επιθυμεί.  

 
- σκορ για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 199. Για κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν 3 ψηφία τα 

οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 310 mm και πλάτους 
τουλάχιστον 160 mm. 

 
- τριών time-outs για κάθε ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία. Επίσης κατά τη μέτρηση του χρόνου time-out 

πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του 
χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

 
- περίοδος με ένα αριθμητικό ψηφίο (από 1 έως 4 και παράταση) ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους 

τουλάχιστον 130 mm.   
 
- ομαδικές ποινές με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα (από 1 έως 5) ύψους τουλάχιστον 260 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 130 mm. Οι ομαδικές ποινές θα ενημερώνονται αυτόματα από τις ατομικές. 
 
- ονόματα ομάδων με 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε ομάδα ύψους τουλάχιστον 310 mm λευκού 

χρώματος. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs 
FRA, ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 

 
- αριθμός φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 2 αριθμητικά 

ψηφία (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 160 mm και κίτρινου χρώματος.  
 
- ατομικές ποινές για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 1 αριθμητικό 

ψηφίο (από 0 έως 9) ύψους τουλάχιστον 160 mm και κόκκινου χρώματος. Κάθε νέα ποινή να 
αναβοσβήνει για 5΄΄ με συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα καταχώρηση. 

 
- πόντοι για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 2 αριθμητικά ψηφία (από 

0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 160 mm και πράσινου χρώματος. Οι ατομικοί πόντοι πρέπει να 
αθροίζονται στο συνολικό σκορ της κάθε ομάδας. 

 
- μέτρηση του χρόνου time-out πρέπει σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το ύψος 

των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 260 mm. 
 
- ένδειξη παίκτη που διέπραξε το τελευταίο foul (αριθμός παίκτη – αριθμός των ατομικών του ποινών) για 

χρονική διάρκεια  5 δευτερολέπτων. Το ύψος των ψηφίων της ένδειξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 260 
mm. 
 

- υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος μεταξύ των περιόδων καθώς και του 
ημιχρόνου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη του 
χρόνου περιόδου ενώ μετά τη λήξη της μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο 
κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου προετοιμασίας πριν το παιχνίδι 
(pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να μπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το 
χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιμασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείμματος (π.χ.: 10 λεπτά για το 
χρόνο περιόδου, 2 λεπτά για το χρόνο μεταξύ 1ης και 2ης περιόδου και μεταξύ 3ης και 4ης περιόδου, 15 
λεπτά για το χρόνο ημιχρόνου). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του 
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πίνακα και όχι να είναι κλειδωμένο το χειριστήριο. Επίσης πρέπει να επιτρέπεται η επεξεργασία του 
χρόνου διαλειμμάτων για προσθήκη 1 λεπτού ακόμη σε περίπτωση instant replay. 
 

Ο πίνακας πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με τα ονόματα παικτών ύψους τουλάχιστον 160 mm με 12 
χαρακτήρες για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24). 4. Ενδείξεις των ηλεκτρονικού πίνακα 
αποτελεσμάτων για Χειροσφαίριση 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IHF οι ενδείξεις και για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:  
 
- χρόνος αγώνα με 4 ψηφία (από 0:0 έως 30:00 σε κανονική μέτρηση) κίτρινου χρώματος ύψους 

τουλάχιστον 310 mm και πλάτους τουλάχιστον 160 mm  τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία 
(pixels). 
 

- σκορ για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν 2 ψηφία 
πράσινου χρώματος τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 310 mm 
και πλάτους τουλάχιστον 160 mm. 
 

- τριών time-outs για κάθε ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία. Η διάρκεια του time-out πρέπει να είναι 1 
λεπτό και η μέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το 
ύψος των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 260 mm. Επίσης κατά τη 
μέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου time-
out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να επιλέξει τη 
διάρκεια του χρόνου time-out. 
 

- περίοδος με ένα αριθμητικό ψηφίο λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους 
τουλάχιστον 130 mm.   
 

- κάρτες με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα κόκκινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 260 mm και 
πλάτους τουλάχιστον 130 mm. 
 

- ονόματα ομάδων με 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε ομάδα λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 310 
mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs FRA, 
ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 
 

- πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος μεταξύ των 2 ημιχρόνων στο κεντρικό ρολόι του 
πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου ημιχρόνου ενώ μετά τη λήξη της 
μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης 
πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου προετοιμασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο 
χρήστης να μπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο 
προετοιμασίας (pre-game) και το χρόνο διαλείμματος (π.χ.: 30 λεπτά για το χρόνο περιόδου, 10 λεπτά 
για το χρόνο διαλείμματος). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του 
πίνακα και όχι να είναι κλειδωμένο το χειριστήριο.  

 
Ο πίνακας πρέπει να μπορεί να επεκταθεί με 1 τουλάχιστον δίλεπτη αποβολή για κάθε ομάδα στην οποία θα 
αναγράφεται ο παίκτης που διέπραξε την ποινή και ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης (της μορφής ΧΧ - 2:00) 
ύψους τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 105 mm.  

 
 
5. Ενδείξεις ηλεκτρονικού πινάκα αποτελεσμάτων για Πετοσφαίριση 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIVB οι ενδείξεις για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι οι εξής:  
 
- διάρκεια σετ (ρολόι) με ψηφία κίτρινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 310 mm και πλάτους τουλάχιστον 

160 mm  τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). 
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- σκορ τρέχοντος σετ για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 99. Για κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν 2 
ψηφία πράσινου χρώματος τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 
310 mm και πλάτους τουλάχιστον 160 mm. 

 
- δύο time-outs/σετ για κάθε ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία. Η διάρκεια του time-out πρέπει να είναι 30 

δευτερόλεπτα και η μέτρησή του πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου 
αγώνα. Το ύψος των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 260 mm. Επίσης 
πρέπει να ηχεί η κόρνα στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να επιλέξει 
τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

 
- για τα time-outs πρέπει να γίνεται επιλογή από το χειριστή αν θα υπάρχουν και αυτόματα τεχνικά time-

outs 60΄΄ διαφορετικά θα δίνονται κανονικά time-outs 30΄΄. 
 

- αριθμός σετ με ένα αριθμητικό ψηφίο λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους 
τουλάχιστον 130 mm.   

 
- νικηφόρα σετ για κάθε ομάδα με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα κόκκινου χρώματος ύψους 

τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm. 
 
- εναλλασσόμενη ένδειξη αποτελεσμάτων προηγούμενων σετ της μορφής XX-XX με ψηφία ύψους 

τουλάχιστον 260 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm. 
 

- bonus/service 1 κόκκινο φωτεινό σημείο για κάθε ομάδα 
 
- ονόματα ομάδων με 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε ομάδα λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 310 

mm. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και Λατινικοί χαρακτήρες. Ενδεικτικά: HEL vs FRA, 
ΠΑΟ vs ΑΕΚ, κλπ. 

 
- πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος 3 λεπτών μεταξύ των σετ στο κεντρικό ρολόι του 

πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου ημιχρόνου ενώ μετά τη λήξη της 
μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης 
πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου προετοιμασίας 10 λεπτών πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει 
υποχρεωτικά ο χρήστης να μπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο προετοιμασίας 
(pre-game) και το χρόνο διαλείμματος. Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του 
πίνακα και όχι να είναι κλειδωμένο το χειριστήριο.  

 
 

6. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού πίνακα 
Για το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα πρέπει να τηρούνται ικανές αποστάσεις τόσο μεταξύ των ψηφίων 
της ίδιας ένδειξης όσο και μεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων. Συγκεκριμένα πρέπει: 

α. μεταξύ των ψηφίων της ίδιας ένδειξης να τηρείται απόσταση των ψηφίων τουλάχιστον ενός pixel 
κατά πλάτος. 
β. μεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός ψηφίου κατά πλάτος 
και μισού ψηφίου κατά ύψος. 

 
- Η επιφάνεια του ηλεκτρονικού πίνακα πρέπει να είναι άθραυστη και ανθεκτική στα χτυπήματα της 

μπάλας (καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης). Δεν επιτρέπεται η χρήση 
προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος το οποίο εμποδίζει την εμφάνιση των ενδείξεων και 
αλλοιώνει το οπτικό αποτέλεσμα. 

 
- Η οδήγηση των εικονοστοιχείων (pixels) πρέπει να είναι απαραίτητα στατική (όχι σάρωση) ώστε όταν 

ένα σημείο pixel παρουσιάσει βλάβη, αυτή να περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο pixel και όχι σε 
ολόκληρο αριθμητικό στοιχείο ή ολόκληρο τμήμα πίνακα. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη 
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ώστε να είναι πάντα ευδιάκριτες οι ενδείξεις και η διεξαγωγή των αγώνων να γίνεται ομαλά ακόμη 
και σε περίπτωση τοπικής βλάβης στον πίνακα. 

 
- Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, ενώ οι ηλεκτρονικές πλακέτες 

τυπωμένων κυκλωμάτων να είναι άριστης μηχανικής στήριξης, ώστε να αντικαθίστανται εύκολα σε 
περίπτωση βλάβης.   

 
- Η λειτουργία του πίνακα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των μικροϋπολογιστών για 

δυνατότητα αλλαγής του λογισμικού σε περίπτωση αλλαγής των κανονισμών από τις Ομοσπονδίες. 
 
- Ο σκελετός να είναι βαμμένος με μοριακή βαφή σε χρώμα μαύρο ματ. 
 
- Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να έχει διάγνωση LED Test για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας 

των ενδείξεων. 
 
- Πρέπει να γίνεται αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος να γίνεται άμεση επαναφορά με την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call). 
 
- Πρέπει να υπάρχει επαναφορά των αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (Last Game Re-Call). 
 

 
 

- Η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να είναι 230V – 50Hz. 
 
- Οι ηλεκτρονικοί πίνακες και τα χρονόμετρα δεν πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες και ακμές. 
 
- Η τοποθέτησή πρέπει να είναι σταθερή και ασφαλής είτε γίνει στον τοίχο είτε κρεμαστεί από την 

οροφή και να τοποθετείται στο κατάλληλο ύψος και σημείο ώστε να είναι ορατός από όλους τους 
συμμετέχοντες στον αγώνα (παίκτες, προπονητές, γραμματεία, φίλαθλοι). 

 
- Η συντήρηση του πίνακα πρέπει να γίνεται χωρίς να απαιτείται να κατέβει στο έδαφος. 
 
- Από την μονάδα χειρισμού να μπορεί να γίνει ρύθμιση της φωτεινότητας των ενδείξεων του πίνακα 

και των χρονομέτρων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο (δυνατός/χαμηλός 
φωτισμός) με τουλάχιστον 8 επίπεδα φωτεινότητας. 

 
- Η μονάδα χειρισμού πρέπει να έχει τις απαραίτητες εξόδους σήματος για τα συστήματα στατιστικής 

και γραφικών. 
 

 
Πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν φωτογραφίες (και όχι μόνο τεχνικά σχέδια) 
από το προτεινόμενο μοντέλο ηλεκτρονικού πίνακα και ηλεκτρονικών χρονομέτρων στις οποίες θα 
απεικονίζονται εμφανώς όλες οι παραπάνω ενδείξεις. 

 
 

7. Χειρισμός ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων 
Για την εξασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, ο χειρισμός του ηλεκτρονικού πίνακα πρέπει 
να είναι σύμφωνος με τις πρόσφατες απαιτήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 
[Διαβιβαστικό Κανονισμών / Αρ. Πρωτ.: 4998 / 02 Οκτωβρίου 2014] και της σχετικής Οδηγίας του 
Συνδέσμου Κριτών Καλαθοσφαίρισης Νομού Αττικής. 
 
Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων 
Η επικοινωνία του ηλεκτρονικού πίνακα με το χειριστήριο στη Γραμματεία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά 
ενσύρματα μέσω καλωδίου, και όχι ασύρματα, για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας κατά τη χρονομέτρηση και 
αποφυγή παρεμβολών. 
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Στον Κανονισμό του Αθλήματος Καλαθοσφαίρισης και συγκεκριμένα στο ΑΡΘΡΟ 45: Διαιτητές κριτές 
κομισάριος, προβλέπει ότι ο χειρισμός του χρονομέτρου του αγώνα και του πίνακα του αγώνα πρέπει να 
γίνεται από δύο διαφορετικούς κριτές, το Χρονομέτρη του αγώνα και τον Βοηθό Σημειωτή αντίστοιχα. 
Συνήθως το σύνολο και των δύο παραπάνω λειτουργιών βρίσκεται στην ίδια συσκευή με αποτέλεσμα να 
είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση της από δύο άτομα. Για τον λόγο αυτό οι δύο αυτές συσκευές πρέπει να είναι 
ξεχωριστές. Η λειτουργία του χρονομέτρου πρέπει να γίνεται από απόσταση από το κεντρικό κουτί ελέγχου 
με την χρήση χειριστηρίου με καλώδιο, δίνοντας έτσι την άνεση και την δυνατότητα στο Χρονομέτρη να 
ασχοληθεί απερίσπαστος με τη χρονομέτρηση του αγώνα. 
 
Ο έλεγχος του χρόνου από το Χρονομέτρη πρέπει να γίνεται με ένα διακόπτη δύο θέσεων (start – stop)  και 
όχι με ένα μπουτόν δύο θέσεων (μέσα-έξω) ή με δύο μπουτόν (ένα για το start και ένα για το stop) 
επιφανειακής επαφής. Ο χειρισμός με το διακόπτη δύο θέσεων, δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να ξέρει 
ανά πάσα στιγμή και χωρίς οπτική επαφή με τον διακόπτη, σε ποιά θέση είναι. Του παρέχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί συνεχώς τον αγώνα και με μια κίνηση του ενός  δακτύλου - τελείως αυτοματοποιημένη -  να 
ανοίγει ή να κλείνει το χρονόμετρο με χρόνο αντίδρασης τον ελάχιστο που μπορεί να υπάρξει.  
 
Ο χειρισμός με τον μπουτόν δύο θέσεων πολλές φορές μπερδεύει τον χρονομέτρη με αποτέλεσμα να μην 
κατανοεί με ακρίβεια σε ποια θέση βρίσκεται κάθε στιγμή (start ή stop). Είναι σίγουρο ότι αυτό θα 
προσπαθήσει να το επιβεβαιώσει κοιτώντας την λειτουργία του χρονόμετρου στον πίνακα. Αν όλα αυτά 
συμβούν θα είναι  πολύ αργά αφού θα έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στη περίπτωση των δύο μπουτόν 
επιφανειακής επαφής ο χρονομέτρης πρέπει να μετακινεί τα δάκτυλά του ανάμεσα στα δύο μπουτόν, κάτι 
που τον αναγκάζει να κοιτά την στιγμή της κίνησης  το χειριστήριο και επιπλέον δεν είναι ποτέ σίγουρος αν   
έχει πατήσει σωστά. 
 
 
 
 
Ο χειρισμός των υπολοίπων λειτουργιών του πίνακα υλοποιείται από το Βοηθό Σημειωτή ο οποίος πρέπει 
επίσης με ελάχιστες κινήσεις να ενημερώνει τις ατομικές ποινές των παικτών, time-outs, πόντους, κλπ. Για τον 
λόγο αυτό το κουτί ελέγχου πρέπει να είναι εύχρηστο και με τον ίδιο απλό τρόπο θα πρέπει να γίνεται και η 
διόρθωση των λανθασμένων επιλογών. 
 
Επίσης απόλυτα αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη ενός απλού τρόπου για την μεταφορά από την μια αγωνιστική 
περίοδο στην άλλη, όπως επίσης και για τη διόρθωση του τρέχοντος χρόνου αγώνα όταν αυτό πρέπει να 
γίνει. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για : Προμήθεια ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων λόγω 

βλάβης (ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ Εφήβων 27/7-6/8/2019)  για το 
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. 

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 
8680,0συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, 
ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και 
εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου 
Βόλου.  

                                       Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 
31711200-5 Ηλεκτρονικός πίνακας 

αποτελεσμάτων για 
κλειστό Ν.Ιωνίας 

τεμ 1 7000 7000 

     Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

7.000,0 

     ΦΠΑ 24% 1.680,0 

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

8.680,0 

 Τα   υπό προμήθεια υλικά   των   εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 
ημερών 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ              ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

 
31711200-5 Ηλεκτρονικός πίνακας 

αποτελεσμάτων για 
κλειστό Ν.Ιωνίας 

τεμ 1   

     Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο με 
ΦΠΑ 

 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ο ηλεκτρονικός πίνακας   θα πρέπει  να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

ο ηλεκτρονικός πίνακας   θα παραδοθεί έγκαιρα  στους χώρους     της Δ/νσης 
Αθλητισμού   με ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                    
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