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 Αριθμ. Πρωτ. 6477 
 Ημερομ. 31/5/2022 
 
 
 

                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ             
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)                           
GR143 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
Ταχ.Διεύθυνση : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ  
Τηλέφωνο: 2421071770 
Ε-mail: athlitismos@doepap.gr                 
 

                               
 
                                          ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014. 
2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 
3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 
4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781). 
5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
 

Για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και την εύρυθμη λειτουργία των 
αθλητικών εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις επιστολές : α) του αναπληρωτή προϊσταμένου υπολοίπων αθλητικών 
κέντρων με αριθ. Πρωτ 2310/ΔΑ348/28-2-2022   & 11530/ΔΑ 1610/22-09-2021  β) του 
αναπληρωτή προϊσταμένου αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ με αριθ. Πρωτ. 
12103/ΔΑ 1695/01-10-2021  και  γ) του προϊσταμένου αθλητικών κέντρων Νέας Ιωνίας 
με αριθ. Πρωτ. 11609/ΔΑ1618/23-9-2021 & 14221/ΔΑ2039/02-11-2021 & 
6267/1058/26-5-2022 

 
     Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με 

τίτλο «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης 
και την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», η οποία έχει εγγραφεί στον  
Κ.Α 15-6691.400 (Προμήθεια αθλητικών ειδών) του προϋπολογισμού εξόδων του 
οικονομικού έτους 2022. 
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Συγκεκριμένα:  

 Για το κλειστό γυμναστήριο «Βάκης Παρασκευόπουλος»  απαιτείται η προμήθεια: 

1. Προστατευτικό ταμπλό μπασκέτας, (2 τεμάχια) κατασκευασμένο σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανονισμούς της FIBA με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 

• Υλικό : υψηλής πυκνότητας αφρός πολυουρεθάνης 
• Με προφίλ σε σχήμα U  για την σωστή τοποθέτηση στο ταμπλό  
• Εσωτερικά να διαθέτει έλασμα από χάλυβα για την ενίσχυση της 

προστασίας και την καλύτερη σταθεροποίηση στο ταμπλό 
• Να τοποθετείτε στο ταμπλό με βίδες 
• Το κάθε προστατευτικό να αποτελείται από δυο τεμάχια , σχήματος L   

2. Καλάθι μεταφοράς μπαλών (1 τεμάχιο) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Υλικό : Σκελετός από αλουμίνιο, ύφασμα διάτρητο βαριάς κατασκευής, 

μπορντούρα από νάιλον 
• Διαστάσεις : 102 x 75 x 86 cm 
• Χωρητικότητα : 24 μπάλες volley ή 18 μπάλες  Basket 

 

 Για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου του ΕΑΚ  απαιτείται η προμήθεια: 

1. Δίχτυ Εστίας Ποδοσφαίρου (2 τεμάχια) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Φ 6 χιλ. πάχος, νάιλον με ενισχυμένη πλέξη, εξάγωνο μάτι, σε διάφορες 

διχρωμίες σε σχέδιο ¨σκάκι¨. Με αντηλιακή προστασία. 
• Τύπου Κλωβού 7,5×2,5×2+2m 

2. Σημαιάκια κόρνερ (4 τεμάχια) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Φ 32 χιλ. με βάση πλήρες, με τέσσερις (4) αρθρωτές θέσεις που επιτρέπει το 

στύλο να ξαπλώνει εντελώς , με διαστάσεις σημαίας  45 x 45 cm, διαστάσεις 
στύλου 170 cm και διάμετρο σωλήνας 32 χιλ. 

 

 Για το κολυμβητήριο Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος» απαιτείται η προμήθεια: 

1. Δίχτυ Εστίας Πόλο (2 τεμάχια) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Διαστάσεις: 3,20 x 0,80 x 0,60 x 1,60 m   
• Χρώμα : Πράσινο  
• Πάχος: Φ 2,5 χιλ. με ενισχυμένη πλέξη και αντηλιακή προστασία UV. 

 

 Για το Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς απαιτείται η προμήθεια: 

1. Στεφάνι μπασκέτας εξωτερικών γηπέδων πιστοποιημένο (1 τεμάχιο) με τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά : 

• Να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό μασίφ ατσάλι διαμέτρου 20mm  και 
να έχει εσωτερική διάμετρο 45mm.  

• Χρώμα : κόκκινο 
• Να διαθέτει μια βάση έδρασης (λαμαρίνα) διαστάσεων 15x15 πάχος 5mm 

σχηματίζοντας σχήμα Γ και 2 κόντρες από μασίφ σίδερο διαμέτρου 14mm 
στο κάτω μέρος του. Οι μασίφ κόντρες κολλιούνται στην βάση έδρασης 
εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας την ακαμψία του στεφανιού. 

• Στο κάτω μέρος του δακτυλίου του να φέρει περιμετρικά λάμα 20 x 2mm  με 
κατάλληλες εγκοπές για την στερέωση του διχτυού. 

• Το στεφάνι να μην φέρει κοφτερές άκρες και τα κενά του να είναι λιγότερο 
από 8mm έτσι ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των δακτύλων.  
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• Να είναι πιστοποιημένο από επίσημο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1270 :2005 

2. Δίχτυ μπάσκετ (10 τεμάχια σε ζεύγη) πιστοποιημένο με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 

• Να είναι κατασκευασμένο από λευκό κορδόνι (πολυαιθυλένιο) με 12 θηλιές, 
πάχους 8mm και μήκους 52cm που αιωρείται από το στεφάνι, συνδεδεμένο 
σε κάθε εγκοπή του δακτυλίου σε δώδεκα θέσεις. 
 

 Για το αθλητικό κέντρο «Όλγα Βασδέκη» απαιτείται η προμήθεια: 

1. Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου (1 τεμάχιο) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Φ6 χιλ. πάχος, νάυλον με ενισχυμένη  πλέξη, εξάγωνο μάτι, σε διάφορες 

διχρωμίες σε σχέδιο ¨σκάκι¨, με αντηλιακή προστασία UV. 
• Τύπου Κλωβού 7,5×2,5×2+2m 

 

 Για το κλειστό γυμναστήριο Νέας Ιωνίας απαιτείται η προμήθεια: 
 

1. Δίχτυ βόλεϊ αγώνων (1 τεμάχιο) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :  
• 9,5 x 1 m, No 1  Φ5χιλ πάχους, με μάτι 10 x 10 cm, από νάιλον, άκομπο SP,  

με φάσα πάνω και κάτω και με συρματόσχοινο 
2. Δίχτυ μπάσκετ (2 τεμάχια σε ζεύγη) πιστοποιημένο με τα κάτωθι τεχνικά 

χαρακτηριστικά : 
• Να είναι κατασκευασμένο από λευκό κορδόνι (πολυαιθυλένιο) με 12 θηλιές, 

πάχους 8mm και μήκους 52cm που αιωρείται από το στεφάνι, συνδεδεμένο 
σε κάθε εγκοπή του δακτυλίου σε δώδεκα θέσεις. 
 

 Για το κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας «Βασίλης Πολύμερος» απαιτείται η προμήθεια: 
 

1. Δίχτυ Εστίας Πόλο (1 τεμάχιο) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Διαστάσεις: 3,20 x 0,80 x 0,60 x 1,60 m   
• Χρώμα : Πράσινο  
• Πάχος: Φ 2,5 χιλ. με ενισχυμένη πλέξη και αντηλιακή προστασία UV. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

                                            
Α/Α 

CPV ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΑΞΙΑ με 
Φ.Π.Α  

1 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Προστατευτικό ταμπλό μπασκέτας, 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανονισμούς της FIBA με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Υλικό : υψηλής πυκνότητας αφρός 
πολυουρεθάνης 
•Με προφίλ σε σχήμα U  για την σωστή 
τοποθέτηση στο ταμπλό  
•Εσωτερικά να διαθέτει έλασμα από 
χάλυβα για την ενίσχυση της 
προστασίας και την καλύτερη 
σταθεροποίηση στο ταμπλό 
•Να τοποθετείτε στο ταμπλό με βίδες 
•Το κάθε προστατευτικό να αποτελείται 
από δυο τεμάχια , σχήματος L   

Τεμάχια 2 456,00€ 
228,00€/τεμ 

109,44€ 565,44€ 
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2 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Καλάθι μεταφοράς μπαλών με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Υλικό : Σκελετός από αλουμίνιο, 
ύφασμα διάτρητο βαριάς κατασκευής, 
μπορντούρα από νάιλον 
•Διαστάσεις : 102 x 75 x 86 cm 
•Χωρητικότητα : 24 μπάλες volley ή 18 
μπάλες  Basket 

Τεμάχια 1 150,00€ 36,00€ 186,00€ 

3 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ Εστίας Ποδοσφαίρου  με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Φ 6 χιλ. πάχος, νάιλον με ενισχυμένη 
πλέξη, εξάγωνο μάτι, σε διάφορες 
διχρωμίες σε σχέδιο ¨σκάκι¨. Με 
αντηλιακή προστασία. 
Τύπου Κλωβού 7,5×2,5×2+2m 

Τεμάχια 3 600,00€ 
200,00€/τεμ 

144,00€ 744,00€ 

4 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Σημαιάκια κόρνερ με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
•Φ 32 χιλ. με βάση πλήρες, με τέσσερις 
(4) αρθρωτές θέσεις που επιτρέπει το 
στύλο να ξαπλώνει εντελώς , με 
διαστάσεις σημαίας  45 x 45 cm, 
διαστάσεις στύλου 170 cm και διάμετρο 
σωλήνας 32 χιλ. 

Τεμάχια 4 140,00€ 
35,00€/τεμ 

33,6€ 173,6€ 

5 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ Εστίας Πόλο με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
•Διαστάσεις: 3,20 x 0,80 x 0,60 x 1,60 m   
•Χρώμα : Πράσινο  
•Πάχος: Φ 2,5 χιλ. με ενισχυμένη πλέξη 
και αντηλιακή προστασία UV. 

Τεμάχια 3 585,00€ 
195,00€/τεμ 

140,4€ 725,4 

6 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Στεφάνι μπασκέτας εξωτερικών 
γηπέδων πιστοποιημένο με τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό 
μασίφ ατσάλι διαμέτρου 20mm  και να 
έχει εσωτερική διάμετρο 45mm.  
•Χρώμα : κόκκινο 
•Να διαθέτει μια βάση έδρασης 
(λαμαρίνα) διαστάσεων 15x15 πάχος 
5mm σχηματίζοντας σχήμα Γ και 2 
κόντρες από μασίφ σίδερο διαμέτρου 
14mm στο κάτω μέρος του. Οι μασίφ 
κόντρες κολλιούνται στην βάση έδρασης 
εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας την 
ακαμψία του στεφανιού. 
•Στο κάτω μέρος του δακτυλίου του να 
φέρει περιμετρικά λάμα 20 x 2mm  με 
κατάλληλες εγκοπές για την στερέωση 
του διχτυού. 
•Το στεφάνι να μην φέρει κοφτερές 
άκρες και τα κενά του να είναι λιγότερο 
από 8mm έτσι ώστε να εμποδίζεται η 
είσοδος των δακτύλων.  
•Να είναι πιστοποιημένο από επίσημο 
φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 1270 :2005 
 
 

Τεμάχια 1 280,00€ 67,2€ 347,2€ 
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7 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ μπάσκετ πιστοποιημένο με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
•Να είναι κατασκευασμένο από λευκό 
κορδόνι (πολυαιθυλένιο) με 12 θηλιές, 
πάχους 8mm και μήκους 52cm που 
αιωρείται από το στεφάνι, συνδεδεμένο 
σε κάθε εγκοπή του δακτυλίου σε 
δώδεκα θέσεις. 

Τεμάχια 12 300,00€ 
25,00€/τεμ 

72,00€ 372,00€ 

8 
37400000-2 

Αθλητικά 
είδη και 

εξοπλισμός 

Δίχτυ βόλεϊ αγώνων με τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά :  
•9,5 x 1 m, No 1  Φ5χιλ πάχους, με μάτι 
10 x 10 cm, από νάιλον, άκομπο SP,  με 
φάσα πάνω και κάτω και με 
συρματόσχοινο 

Τεμάχια 1 196,00€ 47,04€ 243,04€ 

Σύνολο 2.707,00€ 649,68€ 3.356,68€ 

 
 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ            ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 


