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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

-Τεχνική Έκθεση 

-Πίνακες ποσοτήτων-Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι 

-Πίνακας ποσοτήτων και σχολικές µονάδες παράδοσης 

-Έντυπο οικονοµικής προσφοράς  
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« Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού για σχολικά 
συγκροτήµατα και εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
∆ΑΠΑΝΗ:   253.704,00 € συµπεριλαµβανοµένου  
του Φ.Π.Α.24% 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην Προµήθεια Αθλητικού Εξοπλισµού αυλών σχολείων και σχολικών 

γυµναστηρίων για την προώθηση του «ανοικτού σχολείου» σε σχολικά συγκροτήµατα Α/βάθµιας και Β/βάθµιας 

εκπαίδευσης, οργάνων γυµναστικής, παιδικής χαράς και ψυχοκινητικού εξοπλισµού στα Ειδικά Σχολεία στην 

περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δοµών προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός 

λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήµατος ίσων ευκαιριών. Κύριος στόχος των παρεµβάσεων είναι η βελτίωση του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών µάθησης, καθώς και η δηµιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξή ειδικών υποδοµών και 

η απόκτηση εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών των εκπαιδευτικών δοµών. 

 Το συµβατικό αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια και εγκατάσταση των ειδών που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη 

συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόµατα την 

απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της. Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν τα ζητούµενα είδη σύµφωνα µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  253.704,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.24%. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων 

α/α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 37535200-9 Πλαστική κάµπια-τούνελ 2 Τεµάχιο 410,00 820,00 € 

2 37535200-9 
Πλαστική καµπυλωτή τσουλήθρα για παιδιά 

ηλικίας 6 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο 220,00 220,00 € 

3 37535200-9 
Πλαστική τραµπάλα εσωτερικού χώρου για 

παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο 200,00 200,00 € 

4 37535200-9 
Τραµπολίνο εξωτερικού χώρου µε δίχτυ 

προστασίας 
1 Τεµάχιο 750,00 750,00 € 

5 37415000-0 Μπασκέτα πλαστική µε βάση εσωτερικού χώρου 2 Τεµάχιο 1100,00 2.200,00 € 

6 37535200-9 Τραµπολίνο εσωτερικού χώρου 1 Τεµάχιο 60,00 60,00 € 

7 37535200-9 
Πλαστική τσουλήθρα για παιδιά ηλικίας  

4 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο 320,00 320,00 € 

8 37535200-9 
Πλαστική φορητή τραµπάλα για παιδιά ηλικίας 

4 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο 200,00 200,00 € 

9 37535200-9 Κούνια νηπίων 1 Τεµάχιο 420,00 420,00 € 

10 37415000-0 Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου 5 Τεµάχιο 600,00 3.000,00 € 

11 37415000-0 Ποδήλατο ελλειπτικό 1 Τεµάχιο 1.250,00 1.250,00 € 

12 37415000-0 πλαστικό µίνι τέρµα ποδοσφαίρου 1 Σετ 180,00 180,00 € 

13 33196200-2 Βάση ισορροπίας 1 Τεµάχιο 70,00 70,00 € 

14 33196200-2 ∆ίσκος ισορροπίας 1 Τεµάχιο 130,00 130,00 € 

15 33196200-2 Πλατφόρµα (επιφάνεια) ισορροπίας 1 Τεµάχιο 140,00 140,00 € 

16 33196200-2 Παράλληλες µπάρες βάδισης 1 Τεµάχιο 830,00 830,00 € 

17 33196200-2 Κούνια πλατφόρµα για γραµµική κίνηση 1 Τεµάχιο 720,00 720,00 € 

18 37535200-9 Κούνια στρόγγυλη (σαµπρέλα) 1 Τεµάχιο 220,00 220,00 € 

19 33196200-2 Κούνια πλατφόρµα για κίνηση σε όλα τα 
επίπεδα 

1 Τεµάχιο 350,00 350,00 € 

20 33196200-2 Beano Swing 1 Τεµάχιο 160,00 160,00 € 

21 33196200-2 Κούνια ρολό µε µονόζυγο 1 Τεµάχιο 480,00 480,00 € 

22 33196200-2 Κούνια ρολό κατακόρυφης στήριξης 1 Τεµάχιο 270,00 270,00 € 

23 33196200-2 Inverted Fungi 1 Τεµάχιο 1.640,00 1.640,00 € 

24 33196200-2 Χαµηλή επιδαπέδια σκάλα 1 Τεµάχιο 570,00 570,00 € 

25 33196200-2 Χαµηλή σφήνα (κεκλιµένο επίπεδο) 1 Τεµάχιο 570,00 570,00 € 

26 33196200-2 Σύστηµα αιώρισης για κούνια sensory 1 Τεµάχιο 290,00 290,00 € 

27 37415000-0 

Στρώµα πατώµατος διαστάσεων 
100χ100χ10cm 

1 Τεµάχιο 170,00 170,00 € 



28 37415000-0 

Στρώµα τοίχου 

145x100x10cm. 
1 Τεµάχιο 250,00 250,00 € 

29 33196200-2 Φουσκωτό µαξιλάρι 1 Τεµάχιο 1.100,00 1.100,00 € 

30 37415000-0 

Πλήρες ταµπλό µπάσκετ εξωτερικού χώρου 
χωρίς βάση 

25 Τεµάχιο 750,00 18.750,00 € 

31 37415000-0 

Μπασκέτα επαγγελµατικού τύπου πλήρης 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 

10 Τεµάχιο 1.700,00 17.000,00 € 

32 37415000-0 Κινητή µπασκέτα 25 Τεµάχιο 2.650,00 66.250,00 € 

33 37415000-0 
Προστατευτικά µπασκετών 

 
66 Τεµάχιο 200,00 13.200,00 € 

34 37415000-0 

Ορθοστάτες βόλεϊ συµπεριλαµβανοµένης της 

τοποθέτησης 
18 Σετ 650,00 11.700,00 € 

35 37415000-0 ∆ίχτυ βόλεϊ 36 Τεµάχιο 100,00 3.600,00 € 

36 37415000-0 Προστατευτικό στρώµα ορθοστατών βόλεϊ 24 Σετ 300,00 7.200,00 € 

37 37415000-0 

Εστία handball εξωτερικού χώρου 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 

15 Τεµάχιο 440,00 6.600,00 € 

38 37415000-0 Εστία handball εσωτερικού χώρου 18 Τεµάχιο 630,00 11.340,00 € 

39 37415000-0 

Εστία ποδοσφαίρου εξωτερικού χώρου 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 

21 Τεµάχιο 630,00 13.230,00 € 

40 37415000-0 Τραπέζι Ping pong 33 Τεµάχιο 550,00 18.150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
204.600, 00 € 

ΦΠΑ 24%: 49.104,00 € 
* Οι παραπάνω τιµές περιλαµβάνουν το κόστος µεταφοράς 
και τοποθέτησης όπου αυτή απαιτείται (σταθερός εξοπλισµός 

εξωτερικού χώρου) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 
253.704,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Οι παρακάτω όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαράβατοι, ισχύουν για τα υπό προµήθεια είδη και η µη 

συµµόρφωση έστω και µε ένα (µια) από αυτούς (ες), θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών.  

1. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΙΑ- ΤΟΥΝΕΛ 

Τούνελ δηµιουργούµενο από πλαστικούς σπονδύλους, που συναρµολογούνται µεταξύ τους, δηµιουργώντας την 

εικόνα κάµπιας, καθώς και την εµπρός και πίσω όψη της. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 

217 Χ 100 Χ 108 cm και θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της µε την προσθήκη πρόσθετων σπονδύλων. 

2. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 6 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 

Παιδική τσουλήθρα για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, πτυσσόµενη για εύκολη 

αποθήκευση και χρησιµοποίησή της τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Η σκάλα πρόσβασης στη 

τσουλήθρα θα διαθέτει ενσωµατωµένα κάγκελα και ειδικά σχεδιασµένα φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο 

σκαρφάλωµα. Αντίστοιχα, η τσουλήθρα θα διαθέτει ψηλά τοιχώµατα και στρογγυλεµένες γωνίες για ασφαλή 

ολίσθηση. ∆ιαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 213 Χ 122 Χ 134 cm και µήκος τσουλήθρας περί τα 1,80 m.  

Η χρήση της είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών. 

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Παιδική τραµπάλα για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω, κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλη και για 

εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. Θα επιτρέπει στα παιδιά να τραµπαλίζονται πάνω-κάτω και να στριφογυρίζουν 

γύρω-γύρω. Θα είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 6 ετών, για δύο παιδιά κατά µέγιστο. Ενδεικτικές διαστάσεις 

(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 200 Χ 80 Χ 50 cm. 

4. ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το τραµπολίνο θα έχει διαστάσεις 365cm, µε ύψος 89 cm. Η κατασκευή θα φέρει πόδια σχήµατος Π από κυκλικής 

διατοµής σωλήνα διαστάσεων 38x1.5mm. Θα έχει µε 72 ελατήρια διαστάσεων 3,2x25,5x178mm µε 41 σπειρώµατα 

και συνολική αντοχή 41Ν. Κάλυµµα από φύλλο PE πάχους 35mm µε αφρώδη γέµιση και πλάτους 23cm, γέµιση 

EPE FOAM 22mm. Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 κιλά. Το δίχτυ προστασίας θα έχει διαστάσεις 366x180cm, 

στερεωµένο σε 6 γαλβανισµένους στύλους µε κυκλική διάµετρο 25mm καλυµµένους µε EPE FOAM για υψηλή 

προστασία. 

5. ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ταµπλό µε διαφανή, ανθεκτική επιφάνεια από πολυκαρβονικό υλικό 3mm, µε ατσάλινο σκελετό 122 x 76 x 2,50 cm 

κατ’ ελάχιστο. Στεφάνι διαµέτρου 45 cm από συµπαγές ατσάλι µε ατσάλινες βάσεις στήριξης και δίχτυ. Θα έχει 

µηχανισµό γρήγορης και άµεσης ρύθµισης του ύψους από 2,50 έως 3,00 m. H προέκταση της στεφάνης θα είναι 45 

cm από το ταµπλό και θα φέρει κυκλικής διατοµής ατσάλινο πόλο στήριξης διαµέτρου 7,6 cm. Θα έχει βαρέως 

τύπου µεταφερόµενη βάση από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 132,5 lt η οποία µπορεί 

να γεµίζει µε άµµο ή νερό και θα διαθέτει ρόδες µεταφοράς. 

Συνοδεύεται µε δίχτυ. 

 
 
 



6. ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Τραµπολίνο εσωτερικό χώρου, κυκλικής διατοµής, µε ανοξείδωτο σκελετό και µεγάλη αντοχή. Η επιφάνειά του θα 

είναι από ελαστικό ύφασµα, κατάλληλο για ασκήσεις αναπήδησης και ισορροπίας και περιµετρικά θα φέρει 

αφρώδες υλικό. 

∆ιάµετρος κατ ελάχιστο: 98cm  

7. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 4 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 

Η τσουλήθρα θα διαθέτει υψηλές πλευρές και λαβές για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών. Θα 

αναδιπλώνεται για εύκολη αποθήκευση, 

Τσουλήθρα: 160εκ. 

∆ιαστάσεις: 162 X 96 x 104 cm 

8. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ  

Παιδική τραµπάλα, κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλη και για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. 

Επιτρέπει στα παιδιά να τραµπαλίζονται πάνω-κάτω και να στριφογυρίζουν γύρω-γύρω. Κατάλληλη για ηλικίες 

άνω των 4 ετών, για δύο παιδιά κατά µέγιστο.  

∆ιαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 200 Χ 80 Χ 50 cm. 

9. ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Κούνια τριών θέσεων, της οποίας ο σκελετός θα είναι από µασίφ ξύλο, ειδικά επεξεργασµένο για να αντέχει στις 

διάφορες καιρικές συνθήκες. Οι γωνίες του σκελετού θα ενισχύονται µε µεταλλική επικάλυψη. Θα διαθέτει  δύο 

κούνιες κάθισµα και µία κούνια δίσκο. Ενδεικτικές  διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 299 Χ 254 Χ 227 cm.  

10. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Θα διαθέτει σύστηµα αντίστασης ηλεκτροµαγνητικό, µε 1-16 επίπεδα αντίστασης ρυθµιζόµενα ηλεκτρονικά, 

ροδάκια µετακίνησης, αφρώδες ρυθµιζόµενο κάθισµα εµπρός-πίσω. Θα έχει οθόνη µε τις παρακάτω ενδείξεις: 

µέτρησης χρόνου, απόστασης, ταχύτητας, θερµίδων, καρδιακών παλµών. Σύστηµα µέτρησης των καρδιακών 

παλµών τύπου αφής (HRC).  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 98 x 63,5 x 132 cm   

* Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο ασκήσεων στην Ελληνική γλώσσα. 

11. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ 

Θα έχει βάρος αδρανείας τροχού 20 kg και θα διαθέτει 32 ηλεκτροµαγνητικά επίπεδα αντίστασης, ρυθµιζόµενα 

ηλεκτρονικά. Θα διαθέτει οθόνη µε τις παρακάτω ενδείξεις: ταχύτητας, απόστασης, χρόνου άσκησης, θερµίδων, 

καρδιακών παλµών και περιστροφές πεντάλ RPM. Θα έχει ρυθµιζόµενα αντιολισθητικά πέλµατα, ρύθµιση 

οριζοντίωσης και ροδάκια µετακίνησης. Σύστηµα µέτρησης των καρδιακών παλµών τύπου αφής (HRC).  

Το µέγιστο βάρος ασκουµένου θα είναι 150 kg. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 148 x 58 x 158cm (ΜxΠxΥ) 

Το ποδήλατο θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο ασκήσεων στην Ελληνική γλώσσα. 

 



  

12. ΜΙΝΙ ΤΕΡΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Mini τέρµα ποδοσφαίρου πλαστικό µε δίχτυα, διαστάσεων 150 x 110 x 70 cm. Θα είναι εύκολο στη µεταφορά και 

στη συναρµολόγησή του. 

13. ΒΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Τραµπάλα ισορροπίας από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος µέχρι 80 Kg), µε ειδική επίστρωση στην 

επιφάνεια της από υλικό που διεγείρει τα νεύρα των ποδιών. Με αντιολισθητικό σχεδιασµό για ασφαλή αιώρηση 

και διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 60 Χ 25 Χ 20 cm. 

14. ∆ΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

∆ίσκος περιστροφής και ισορροπίας, πάνω στον οποίο τα παιδιά  ασκούνται, όρθια ή καθισµένα, για έλεγχο 

κίνησης, ισορροπίας και περιστροφής. Ο δίσκος θα έχει αντιολισθητικό σχεδιασµό, θα είναι κατασκευασµένος από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος µέχρι 60 Kg),  θα φέρει ενσωµατωµένες, στην περίµετρό του, τέσσερις 

χειρολαβές και θα έχει διάµετρο περί τα 80 cm, έτσι ώστε να επιτρέπει και την ταυτόχρονη άσκηση δύο παιδιών. 

15. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Πλατφόρµα ισορροπίας, πάνω στην οποία τα παιδιά  ασκούνται, όρθια ή καθισµένα, για έλεγχο κίνησης και 

ισορροπίας. Το σώµα της πλατφόρµας είναι κατασκευασµένο από µασίφ ξύλο (αντοχή σε βάρος µέχρι 80 Kg) και η 

επιφάνεια της θα είναι από µοκέτα µε κατάλληλη αντιολισθητική διαµόρφωση.  

Οι ενδεικτικές διαστάσεις της θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος)  100 Χ 70 Χ 20 cm, έτσι ώστε να επιτρέπει και την 

ταυτόχρονη άσκηση δύο παιδιών. 

16. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΒΑ∆ΙΣΗΣ 

Παράλληλες µπάρες για εκπαίδευση των παιδιών στη βάδιση. Οι µπάρες θα είναι µεταλλικές, υπενδεδυµένες µε 

αντιολισθητικό πλαστικό ή ξύλινες, και η βάση τους θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα. Θα αναδιπλώνουν για 

ευκολότερη αποθήκευση και θα προσαρµόζονται καθ’ ύψος. Οι διαστάσεις τους, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για 

παιδιά, θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 186 Χ 36 – 50 Χ 40 - 70 cm.   

17. ΚΟΥΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Κούνια ξύλινη, µε στρογγυλεµένες άκρες, υπενδεδυµένες µε υψηλής αντοχής δερµατίνη και επάνω στην επιφάνειά 

της θα υπάρχει αποσπώµενη µοκέτα. Θα διαθέτει 4 πολυεστερικά σχοινιά υψηλής αντοχής µε πλαστικοποιηµένη 

επικάλυψη για την αποφυγή της τριβής µε τα χέρια του χρήστη, ένα σε κάθε γωνία της. Από κάθε ζεύγος σχοινιών 

θα περνάει µία ξύλινη ράβδος ως λαβή στήριξης του παιδιού, όταν χρησιµοποιεί την πλατφόρµα στην όρθια θέση. 

Το κάθε ζεύγος σχοινιών θα ενώνεται στην κορυφή σε ειδικό µεταλλικό γάντζο µε ασφάλεια.  

Το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο της κούνιας θα είναι 125 kg.  

Η κούνια θα είναι απόλυτα συµβατή µε την εξάρτηση για κούνιες sensory. Για τη σωστή χρησιµοποίησή της 

απαιτούνται δύο εξαρτήσεις sensory, τοποθετηµένες στο ταβάνι σε απόσταση 105 – 135cm η µία από την άλλη. 

Θα υπάρχουν δύο τύποι κούνιας για επιλογή: 

Κούνια παιδιών-εφήβων (διαστάσεων 60cm x 115cm, µε ύψος 150cm)  



Κούνια ενηλίκων (διαστάσεων 74cm x 154cm, µε ύψος 178cm) 

18. ΚΟΥΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ – ΣΑΜΠΡΕΛΑ 

Η σαµπρέλα θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας λάστιχο, µε εσωτερικό πλέγµα ώστε να διατηρεί την 

ελαστικότητά του κατά τη χρήση και θα διαθέτει φαρδύ ιµάντα πρόσδεσης από νάιλον, πλέγµα υψηλής αντοχής, 

ρυθµιζόµενο στη διάµετρό του, για να δέχεται σαµπρέλες διαφόρων µεγεθών. Η κούνια θα είναι απόλυτα συµβατή 

µε την εξάρτηση για κούνιες sensory. Η διάµετρος της θα είναι περίπου 95cm και το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο 

της είναι 125 kg. 

19.ΚΟΥΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

Η κούνια θα είναι  ξύλινη, µε στρογγυλεµένες άκρες, υπενδεδυµένες µε υψηλής αντοχής δερµατίνη και επάνω στην 

επιφάνειά της θα υπάρχει αποσπώµενη µοκέτα και θα διαθέτει 4 πολυεστερικά σχοινιά υψηλής αντοχής (µε 

πλαστικοποιηµένη επικάλυψη για την αποφυγή της τριβής µε τα χέρια του χρήστη), ένα σε κάθε γωνία της, τα οποία 

θα ενώνονται στην κορυφή της περνώντας από ένα ξύλινο δίσκο. Τα σχοινιά θα καταλήγουν σε µεταλλικούς 

γάντζους απόλυτα συµβατούς µε τους µεταλλικούς γάντζους της εξάρτησης για κούνιες sensory. 

Θα είναι τετράγωνη πλευράς 77,5cm, µε ύψος 150cm και το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο της θα είναι 110kg. 

20. ΒΕΑΝΟ SWING 

Κούνια σε σχήµα «κολοκύθας». Θα αποτελείται στο εσωτερικό της από µικτά µπαλάκια πολυστυρενίου µε 

επένδυση εξωτερικά από αδιάβροχο πολύχρωµο ύφασµα από νάιλον πλέγµα. Στην κορυφή της θα διαθέτει 

πολυεστερικό σχοινί µε µεταλλικό γάντζο και θα είναι απόλυτα συµβατή µε την εξάρτηση για κούνιες sensory. 

∆ιάµετρος 90 cm, µε µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο 90 kg. 

21. ΚΟΥΝΙΑ ΡΟΛΟ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΟ 

Η κούνια θα διαθέτει ρολό και θα αποτελείται στο εσωτερικό από σωλήνα αλουµινίου µε επικάλυψη ενός 

στρώµατος πολυουρεθάνης, από πάνω ενός στρώµατος αφρολέξ υψηλής πυκνότητας και τέλος ενός ακόµα 

στρώµατος αφρολέξ χαµηλής πυκνότητας. Το ρολό θα είναι υπενδεδυµένο µε υψηλής ποιότητας βινύλιο. Θα 

διαθέτει 2 πολυεστερικά σχοινιά ένα σε κάθε άκρη του ρολού, υψηλής αντοχής µε πλαστικοποιηµένη επικάλυψη για 

την αποφυγή της τριβής µε τα χέρια του ασθενή. 

Τα σχοινιά θα καταλήγουν σε µεταλλικούς γάντζους µε ασφάλεια και εύκολη απασφάλιση, που θα ενώνουν το ρολό 

µε µία ξύλινη µπάρα ίδιου µήκους. Η ξύλινη µπάρα λειτουργεί και χωρίς το ρολό, ως µονόζυγο. Η κούνια στην 

κορυφή της  θα διαθέτει τρία σχοινιά ενωµένα στην κορυφή και θαείναι απόλυτη συµβατή µε την εξάρτηση για 

κούνιες sensory. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάµετρος 23cm, µήκος 120cm και µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο 150kg. 

22. ΚΟΥΝΙΑ ΡΟΛΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το ρολό θα αποτελείται από υψηλής πυκνότητας αφρολέξ µε επένδυση από υψηλής ποιότητας βινύλιο. Στην 

κορυφή θα διαθέτει µεταλλικό γάντζο µε ασφάλεια και εύκολη ασφάλιση και θα είναι απόλυτα συµβατό µε την 

εξάρτηση για κούνιες sensory. Ενδεικτικές διαστάσεις:  µήκος 150 cm και διάµετρος 30cm. 

 

 



 

23.INVERTED FUNGI 

Παιχνίδι από αφρώδες υλικό, σε σχήµα πολυγωνικού επιδαπέδιου ηµισφαίριου (µανιτάρι). Θα διαθέτει πολύχρωµη 

επένδυση από ύφασµα PU µε νάυλον πλέγµα. Στο πάνω µέρος του θα διαθέτει µαλακές χειρολαβές, στις τέσσερις 

πλευρές. Θα έχει διάµετρο 150cm και ύψος 60cm. 

24. ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΚΑΛΑ 

Σκάλα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας µε επένδυση από υψηλής ποιότητας και αντοχής βινύλιο (PVC), 

αδιάβροχο, µη τοξικό, ίδιο µε αυτό των στρωµάτων επένδυσης του πατώµατος και των τοίχων. Θα διατίθεται σε 

ποικιλία χρωµάτων ώστε να µπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιλογή και θα έχει 5 σκαλοπάτια και διαστάσεις 145cm 

x 72.5cm µε ύψος 72,5cm 

25.ΧΑΜΗΛΗ ΣΦΗΝΑ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο) 

Σφήνα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας µε επένδυση από υψηλής ποιότητας και αντοχής βινύλιο (PVC), 

αδιάβροχο, µη τοξικό, ίδιο µε αυτό των στρωµάτων επένδυσης του πατώµατος και των τοίχων. Θα λειτουργεί ως 

τσουλήθρα και θα έχει διαστάσεις 145cm x 72,5cm και ύψος 72,5cm . 

26. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ SENSORY 

Η εξάρτηση θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

Ειδικά κατασκευασµένο µεταλλικό υποστήριγµα που θα στερεώνεται στο ταβάνι για να κρεµαστούν µε απόλυτη 

ασφάλεια οι κούνιες. Θα διαθέτει γάντζο για ασφάλεια και εύκολη απασφάλιση. Οι διαστάσεις του θα είναι 13 cm x 

30 cm x 11 cm ύψος. Μεταλλικό εξάρτηµα που θα επιτρέπει την περιστροφή στο σύστηµα αιώρησης και ειδικό 

πολυεστερικό σχοινί 3m, υψηλής αντοχής, µε µεταλλικό κρίκο στην κορυφή για ασφαλή τοποθέτηση στους γάντζους 

ασφαλείας. Εξάρτηµα του µηχανισµού αιώρησης, που ρυθµίζει το ύψος της κούνιας επάνω στο σχοινί. Η ρύθµιση 

θα γίνεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Θα διαθέτει κρίκο ασφαλείας µε εύκολη απασφάλιση, για να συνδέονται τα 

κοµµάτια του εξοπλισµού που αιωρούνται.  

  27. ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X100X10CM 

Το στρώµα του δαπέδου θα είναι από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας και θα διαθέτει  

επαναφορά στην αρχική του θέση µετά από την όποια άσκηση πίεσης. Η επένδυσή του θα είναι από ανθεκτικό, 

αδιάβροχο µη τοξικό υλικό (PVC). Το πάχος του στρώµατος θα είναι 10 cm για άνεση και αποφυγή τυχόν 

τραυµατισµών.  ∆ιαστάσεις στρώµατος: 100x100x10 cm 

28. ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ 

Το στρώµα του τοίχου θα είναι από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας και θα διαθέτει 

επαναφορά στην αρχική του θέση µετά από την όποια άσκηση πίεσης. Η επένδυσή του θα είναι από ανθεκτικό, 

αδιάβροχο µη τοξικό υλικό (PVC). Το πάχος των στρωµάτων  θα είναι 10 cm  για άνεση και αποφυγή τυχόν 

τραυµατισµών.  

∆ιαστάσεις στρώµατος: 145x100x10cm. 



29. ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ 

Φουσκωτό µαξιλάρι τετράγωνο πλευράς 145cm. Θα είναι φουσκωτό µε αέρα και θα διαθέτει αφρώδη βάση. Η 

επένδυσή του θα αποτελείται από βινύλιο υψηλής ποιότητας και αντοχής, αδιάβροχο, µη τοξικό σε  ποικιλία 

χρωµάτων. 

30. ΠΛΗΡΕΣ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ 

Το ταµπλό θα περιλαµβάνει το µεταλλικό πλαίσιο, την επιφάνεια κρούσης, τις αντηρίδες, το στεφάνι και το δίχτυ. Το 

µεταλλικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασµένο από συµπαγή ανισοσκελή γωνία 50x30 cm µε συγκολληµένους 

αποστάτες για να κρατούν την επιφάνεια κρούσης (ταµπλό) σε απόσταση από το πλαίσιο, για την διαφυγή των 

νερών της βροχής. Θα έχει δύο παράλληλες αναµονές στερέωσης από µασίφ δοκό για την στερέωση του ταµπλό µε 

βίδες φρεζάτες 12 και στα πίσω άνω άκρα θα υπάρχει αναµονή για την στερέωση των αντηρίδων. Θα συνοδεύεται 

από ειδική αναµονή που συνδέεται µε την µπασκέτα σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε στερέωσης. Στο σηµείο της 

στεφάνης θα υπάρχουν αποστάτες συγκολληµένοι για την  στερέωσή της µε τέσσερις βίδες Μ10.  

Η επιφάνεια κρούσης του ταµπλό θα είναι από λαµίνη υψηλής συµπίεσης πάχους 12mm, γραµµογραφηµένη µε 

laser και διάτρητο σε δεκαεπτά σηµεία για την στερέωσή του στο πλαίσιο. Θα έχει λευκό χρώµα. Οι αντηρίδες θα 

είναι τηλεσκοπικές από δύο διαφορετικών διαµέτρων σωλήνες µε βίδες ρύθµισης στα άκρα. Η στεφάνη θα είναι 

κατασκευασµένη για εξωτερική χρήση, θερµογαλβανισµένη, µε ενισχυµένη βάση και στήριξη στην µισή περίµετρο 

µε χαλύβδινο έλασµα. Το δίχτυ είναι από αλυσίδα ειδικής διατοµής και διαµέτρου για την προστασία των δακτύλων 

των αθλητών.  

31. ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Μονόστηλη µπασκέτα µε βάση πάκτωσης. Η κατασκευή θα είναι εξ’ ολοκλήρου γαλβανισµένη από κοιλοδοκό 

150x150x3mm και συνολικό πρόβολο 220cm. Αποτελούµενη από δύο τµήµατα που συνδέονται µεταξύ τους µε 

πλάκες συναρµογής και ατσάλινες βίδες. Η βάση στερέωσης στο έδαφος θα είναι ορθογωνικής διατοµής και θα 

φέρει κάλυµµα.  

Το ταµπλό της µπασκέτας θα είναι από λαµίνη υψηλής συµπίεσης και στερεωµένο επάνω σε µεταλλικό πλαίσιο 

από ορθογωνικούς κοιλοδοκούς διαστάσεων 50X25x2,5mm, απρόσβλητο από καιρικές συνθήκες, µε διαστάσεις 

1800X1050mm και πάχος 10mm, χρώµατος λευκού µε γραµµογράφηση laser πλάτους 50mm, µε δύο ρυθµιζόµενες 

αντιρίδες που εξυπηρετούν την ρύθµιση του ταµπλό καθ’ ύψος.  

Η βάση στερέωσης στον πρόβολο θα είναι τύπου γλυσιέρας µε σύστηµα έκκεντρης σύσφιξης και ασφάλεια. Το 

ταµπλό θα φέρει λογότυπο «∆ήµος Θεσσαλονίκης» στο άνω κεντρικό σηµείο. Όλη η κατασκευή θα είναι 

γαλβανισµένη εν θερµώ. Το στοιχείο της βάσης θα πακτωθεί σε φρεάτιο διαστάσεων 1000X1000x1000mm. 

Θα φέρει σταθερό µεταλλικό στεφάνι και δίχτυ από νάιλον καθώς επίσης και κάθετο αφρώδες προστατευτικό 

πάχους 50mm επενδεδυµένο µε ύφασµα B.tex, βραδύκαυστο, το οποίο θα εφαρµόζει µε ταινίες Velcro.  

Η µπασκέτα θα συνοδεύεται από τεχνικά σχέδια κατασκευής, συναµρµολόγησης και πάκτωσης. 



32. ΚΙΝΗΤΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΟ 125CM ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΜΙΝΙ 

ΜΠΑΣΚΕΤ. 

Η µπασκέτα θα είναι κατασκευασµένη από σύµπλεγµα κοιλοδοκών διαφόρων διαστάσεων από 120x40, 90x90, 

100x80 και 40x40. Θα αποτελείται από βάση έδρασης, κάθετο στοιχείο στήριξης του προβόλου, πρόβολο µε µήκος 

125cm, ταµπλό από λαµίνη υψηλής συµπίεσης πάχους 10mm, στεφάνι υψηλής αντοχής, δίχτυ, ρόδες κύλισης που 

κατεβαίνουν αυτόµατα, µηχανισµό ντίζας µε τιµόνι για την αλλαγή του ύψους από θέση µπάσκετ σε θέση µίνι 

µπάσκετ και προστατευτικά στο κάθετο στοιχείο, την βάση και το ταµπλό.  

Την µπασκέτα θα συνοδεύουν δύο τσιµεντένια στοιχεία µε λαβές που θα αποτελούν τα αντίβαρα στήριξης: 100 κιλά 

έκαστο και ειδική βάση πάκτωσης, ταχείας απασφάλισης. 

Η βάση θα είναι κατασκευασµένη από κοιλοδοκούς και µέσα σε αυτήν θα είναι όλα τα µηχανικά µέρη της 

κατασκευής ,καθώς και το κάθετο στοιχείο επάνω στο οποίο θα λειτουργεί ο πρόβολος µήκους 125cm µε οπίσθια 

αντιστήριξη. 

Το µεταλλικό πλαίσιό του θα είναι κατασκευασµένο από δοκούς 50x25 µε σύστηµα πείρου σύνδεσης µε τον 

πρόβολο. Η επιφάνεια του ταµπλό θα είναι από λαµίνη υψηλής συµπίεσης, πάχους 10mm και θα έχει 

γραµµογράφηση Laser πλάτους 50mm στην περίµετρο και στο σηµείο της στεφάνης. 

Η κίνηση του προβόλου για την αλλαγή του ύψους από 305-275cm θα γίνεται µε ειδικό κοχλιωτό µηχανισµό που θα 

ασφαλίζει στο επιθυµητό ύψος. Ο πρόβολος και το ταµπλό θα σταθεροποιούνται µε οπίσθια στήριξη κεντρικής 

αντιρίδας που κινείται σύµφωνα µε την επιλογή του ύψους. Θα φέρει σταθερό µεταλλικό στεφάνι και δίχτυ από 

υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο. 

Το σύστηµα κύλισης της µπασκέτας θα αποτελείται από τρεις τροχούς, µε ελαστική επένδυση που θα κατεβαίνει 

αυτόµατα κατά την κάθοδο της µπασκέτας. 

Η µπασκέτα σε θέση αποθήκευσης δε θα πρέπει να καταλαµβάνει χώρο µεγαλύτερο από 90x280cm και ύψος 

230cm. 

Όλη η κατασκευή θα είναι θερµογαλβανισµένη και τα προστατευτικά θα είναι επενδεδυµένα µε ειδική βραδύκαυστη 

τρεβίρα. 

Η κατασκευή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου κατά ΕΝ1270. 

33. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ 

Θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις διαστάσεις του κορµού από υψηλής ποιότητας PVC βραδύκαυστο, 400 

gr/m2 και αφρώδες υλικό πάχους 5cm συµπιεσµένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας Ν300. Θα αποτελείται 

από 3 αυτόνοµα τεµάχια κλειστού τύπου, θερµοκολληµένα για την αποφυγή εισροής νερού, τα δύο σε σχήµα 

τραπεζίου και το ένα σε σχήµα παραλληλογράµµου (µπροστινό). Στο πίσω µέρος θα φέρουν 4 τεµάχια δέστρες µε 

κούµπωµα για την σωστή εφαρµογή του προστατευτικού στον κορµό της µπασκέτας. 

 



34. ΖΕΥΓΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΓΙΑ ΥΨΗ ΠΑΙ∆ΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝ∆ΡΩΝ 

Θα είναι  κατασκευασµένοι από θερµογαλβανισµένο σωλήνα βαρέως τύπου, οβάλ διατοµή 120X100mm. Το 

σύστηµα τάνυσης του συρµατόσχοινου θα είναι µε ιµάντα και η ρύθµιση του ύψους θα γίνεται µε  τρόπο κύλισης 

κάθετα µε ειδικό σύστηµα που θα σταθεροποιείται εύκολα στο επιθυµητό ύψος. Θα συνοδεύονται από τις βάσεις 

πάκτωσης µε καπάκια. 

35. ∆ΙΧΤΥ ΒΟΛΕΪ 

∆ίχτυ πολυαιθυλενίου διαστάσεων 9,5mx1mxØ2,5mm, µε νήµα στριφτό, µπορντούρα Tarpaulin 5mm και ξύλο. Στο 

εσωτερικό του θα έχει συρµατόσχοινο. 

36. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΒΟΛΕΪ 

Τα προστατευτικά θα έχουν ύψος 2,00m και περίµετρο 62 cm µε σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα velcro 2 

σηµείων. Θα είναι από αφρώδες πλαστικό Νο 20 πάχους 5cm,  υπενδεδυµένο  µε συνθετικό δέρµα. 

37. ΕΣΤΙΑ HANDBALL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Κατασκευή από ορθογώνια κοιλοδοκό βαρέως τύπου µε διαστάσεις 80x80mm και αναδιπλούµενη πίσω στήριξη για 

την συγκράτηση του διχτυού. Στην πίσω πλευρά των δοκών υπάρχουν ειδικές αναµονές για την περιµετρική 

στερέωση του διχτύου. Η εστία θα συνοδεύεται από βάσεις πάκτωσης. 

38. ΕΣΤΙΑ HANDBALL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 300x200cm και θα είναι µεταφερόµενες. Η κατασκευή θα είναι από ενισχυµένο 

αλουµίνιο ορθογώνιας διατοµής 80x80mm, µε ενισχυµένες ακµές. Οι βάσεις στο δάπεδο και τα υποστυλώµατα για 

το δίχτυ θα είναι από ενισχυµένη µεταλλική σωλήνα. Η εστία θα είναι εξοπλισµένη µε ειδικά ενισχυµένα πλαστικά 

άγκιστρα για την στερέωση του διχτυού και θα συνοδεύονται από βάσεις στερέωσης στο δάπεδο.  

39. ΕΣΤΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η εστία θα είναι κατασκευασµένη από σωλήνα διαµέτρου 80mm και θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 300x200cm. Η 

οριζόντια δοκός θα είναι κολληµένη στο εργοστάσιο µε τα δύο κάθετα στοιχεία. Στην πίσω πλευρά θα υπάρχει 

βάση επιδαπέδια και αντιρίδες στο επάνω τµήµα για την υποστήριξη του διχτυού µε αντιστήριξη. Η εστία θα φέρει 

βάσεις πάκτωσης στα δύο κάθετα στοιχεία, οι οποίες θα συναρµολογηθούν επί  τόπου. Θα στερεωθούν στα κάθετα 

στοιχεία µέσω της επιδαπέδιας βάσης µε περαστή βίδα στερέωσης. Σε όλη την περίµετρο πίσω υπάρχουν 

συγκολληµένα σωληνωτά στοιχεία σε ανάλογη µεταξύ τους απόσταση απ’ όπου διέρχεται σχοινί, για την στερέωση 

του διχτυού. 

Όλη η κατασκευή είναι θερµογαλβανισµένη και συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου κατά ΕΝ749. 

40. ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Τραπέζι εσωτερικού χώρου µε επιφάνεια πολλαπλών φύλλων 19 mm, αναδιπλούµενο. Ειδική επιφάνεια παιχνιδιού 

χωρίς αντανάκλαση. Θα φέρει σταθερό φιλέ που δεν χρειάζεται να βγει για να διπλώσει το τραπέζι, µε δυνατότητα 

ρύθµισης του ύψους και θήκη για ρακέτες και µπάλες στη βάση του φιλέ. Θα έχει σταθερή βάση µεταφοράς µε 4 



περιστρεφόµενες ρόδες και µηχανισµό αναδίπλωσης µε αυτόµατο σύστηµα διπλού κλειδώµατος. 

Θα υπάρχει δυνατότητα ατοµικής προπόνησης µε την αναδίπλωση µόνο µιας πλευράς του τραπεζιού (Play- Back – 

Position). 

∆ιαστάσεις διεθνών προδιαγραφών (Μ/Π/Υ): 274 x 152,50 x 76 cm 

∆ιαστάσεις τραπεζιού όταν είναι διπλωµένο: (Μ/Π/Υ): 66,5x187x152,5 cm 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από 

αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. 

• Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των 

ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα . 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την 
Σχολική Μονάδα. 

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΝ -European Norms), να φέρει το 

σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, Θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις 

που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς 

και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους». 

 

 Επί ποινή αποκλεισµού ο φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή των 

προσφερόµενων ειδών και φωτογραφία ανά είδος, προκειµένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η 

συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 

Ο “προσφέρων” υποχρεούται να δηλώσει ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά 

πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα του, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, αυτό µε το οποίο είναι εγγεγραµµένος στο 

Επιµελητήριο ή στο εµπορικό µητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής του. 

 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλλει  προσφορά  για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων. Προσφορά που θα αφορά 

µέρος µόνο της ποσότητας ή µέρος των υπό προµήθεια ειδών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  



  

Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισµού, ο υποψήφιος προµηθευτής  θα πρέπει να προσκοµίσει  πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 για τη διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή βελτίωση 

των λειτουργιών της επιχείρησης και ISO 14001:2015 για τον καθορισµό των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και την 

εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων  

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιµής  για το σύνολο (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

   

Ο ανάδοχος οφείλει εντός (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να έχει εκτελέσει την προµήθεια και την 

εγκατάσταση των ειδών στους προβλεπόµενους χώρους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 

Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισµού 

Όλα τα είδη του εξοπλισµού που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της 

ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, όσον αφορά στην αποτελεσµατική προστασία την ασφάλεια και την 

υγεία του καταναλωτή και ειδικότερα των παιδιών, από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά 

(σήµα CE, προειδοποιητικά ελέγχου για όπου απατήται  κλπ). 

Ο χρόνος εγγύησης του εξοπλισµού θα είναι το ελάχιστο δύο (2) έτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆/ΝΣΗ ΤΗΛ mail ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ 

1 
4ο Ειδικό ∆ηµοτικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης 
Μαζαράκη1 2310534654 

mail@4dim-eid-
thess.thess.sch.gr 

Τούνελ-κάµπια πλαστική 1 

     

Πλαστική καµπυλωτή 
τσουλήθρα (ηλικία 6+) 

1 

     

Πλαστική τραµπάλα 
εσωτερικού χώρου 

(ηλικία 6+) 
1 

     

Τραµπολίνο ασκήσεων µε 
δίχτυ προστασίας 
(διάµετρος 2µ) 

1 

     

Μπασκέτα πλαστική µε 
βάση εσωτερικού χώρου 

1 

     Τραµπολίνο απλό 1 

2 
10ο Ειδικό Νηπιαγωγείο 

Θεσσαλονίκης 
Μαζαράκη 1 2310525376 

mail@nip-eid-
thess.thess.sch.gr 

Πλαστική τσουλήθρα για 
παιδιά (ηλικία 4+) 

1 

     

Πλαστική φορητή 
τραµπάλα 

1 

     Πλαστική κούνια νηπίων 1 

     Τούνελ-κάµπια πλαστική 1 

     Φορητή µπασκέτα 1 

3 
1ο ΕΕΕΕΚ ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 

Παυσιλίπου 5 2310968544 mail@eeeek.thess.sch.gr 
Ποδήλατο καθιστό 
γυµναστηρίου 

2 

       

     Ποδήλατο ελλειπτικό 1 

     

Προστατευτικά στρώµατα 
στυλοβατών βόλλεϋ 

1 

     Μίνι τέρµα ποδοσφαίρου 1 

     Βάση ισορροπίας 1 

     ∆ίσκος ισορροπίας 1 

     

Πλατφόρµα ( επιφάνεια) 
ισορροπίας 

1 

     

Παράλληλες µπάρες 
βάδισης 

1 

     

Κούνια πλατφόρµα (για 
γραµµική κίνηση) 

1 

     

Κούνια στρογγυλή 
(σαµπρέλα) 

1 

     

Κούνια πλατφόρµα (για 
κίνηση σε όλα τα 

επίπεδα) 
1 

     BEANO SWING 1 

     Κούνια ρολό µε µονόζυγο 1 

     

Κούνια ρολό 
(κατακόρυφης στήριξης) 

1 

     INVERTED FUNGI 1 

     

Χαµηλή επιδαπέδια 
σκάλα 

1 

     

Χαµηλή σφήνα (κεκλιµένο 
επίπεδο) 

1 

     

Σύστηµα αιώρισης -
Εξάρτηση για κούνιες 

1 



SENSORY 

     Στρώµατα πατώµατος 1 

     Στρώµατα τοίχου 1 

     Φουσκωτό µαξιλάρι 1 

4 
1o ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ειδικής Αγωγής 

Καραϊσκάκη 1α 

2310817185 
2310855200 

1dimeiag@sch.gr   

     

Ποδήλατο καθιστό 
γυµναστηρίου(1 για το 
συστεγαζόµενο 2ο ειδικό 

νηπιαγωγείο) 

3 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ 

64 ∆ηµοτικό & 30 Γυµνάσιο Μαζαράκη 1 2310516890 
mail@64dim-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 4 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

4 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

14 Γυµνάσιο 
Γ. Παπανδρέου & Θ. 

Σοφούλη 13 
2310429199 

mail@14gym-
thess.thess.sch.gr 

Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 4 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

109 ∆ηµοτικό 
Τσέλιου & 
Τσιαπάνου 

2310928959 
mail@107dim-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

3 

    Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 6 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

25 ∆ηµοτικο Τέρµα Αδαµίδη 2310912722 
mail@25dim-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 



    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

11 ∆ηµοτικό Αµαλίας 60 2310831625 
mail@11dim-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

19 ∆ηµοτικό Πόντου 40 2310914680 
mail@19dim-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

18 ΓΕΛ Παπάφη 130Α 2310910655 
mail@18lyk-

thess.thess.sch.gr 
Προστατευτικά µπασκετών 1 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

67ο ∆ηµοτικό 
∆.Β.Παπαθανασίου 

41 
2310514030,2

3105 
mail@67dim-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

      

1 Γυµνάσιο 
Βασσιλίσης Όλγας 

3 - 5 
2310830339 

mail@1gym-
thess.thess.sch.gr 

Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

1 

    Προστατευτικά µπασκετών 3 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

1 ∆ηµοτικό Τριανδρίας    Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Εστίες χαντµπολ 2 



εσωτερικού χώρου 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

31 ∆ηµοτικό 
Ελευθερών 14 (40 

Εκκλησιές) 
2310213133 

mail@31dim-
thess.thess.sch.gr 

Κινητή µπασκέτα 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

79 ∆ηµοτικό 
Ν.Πλαστήρα 6 & 

Γαζή 
2310303459 

mail@79dim-
thess.thess.sch.gr 

Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

      

53 ∆ηµοτικό Φ. ∆ραγούµη7-9 2310272500 
mail@53dim-

thess.thess.sch.gr 
Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

      

14ο ΓΕΛ 

Γ. Παπανδρέου & Θ. 
Σοφούλη 16 

2310412090 
mail@14lyk-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

1 

    

Μπασκέτα επαγγελµατικού 
τύπου πλήρης 

1 

    Προστατευτικά µπασκετών 1 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

1 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

1 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

17 ∆ηµοτικό ∆ελφών 196 2310317200 
mail@17dim-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 



    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

      

3 ΓΕΛ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 28 2310209987 
mail@3lyk-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

3 ∆ηµοτικό ∆ελφών 196 2310302838 
mail@3dim-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

      

20 ΓΕΛ Κλεάνθους 30 2310919921 
mail@20lyk-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

1 

    

Μπασκέτα επαγγελµατικού 
τύπου πλήρης 

1 

    Προστατευτικά µπασκετών 1 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

4 Γυµνάσιο 
Ν.Πλαστήρα& Γάζη 

6 Χαριλάου 
2310308506 

mail@4gym-
thess.thess.sch.gr 

Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 3 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

∆.Σ 
∆ιαπολιτισµικηςΕκπαίδευσης 

Καπάτου& 
Γαλανάκη 

2310529932 
mail@dim-diap-
thess.thess.sch.gr 

Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

1 



    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

31 Λύκειο Ανεξαµάνδρου 79 2310316897 31lykthe@sch.gr Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

11 ΓΕΛ 

Πάροδος Σκουφά 40 
Εκκλησιες 

2310214616 
mail@11lyk-

thess.thess.sch.gr 
Μπασκέτα επαγγελµατικού 

τύπου πλήρης 
2 

    Κινητή µπασκέτα 2 

    Προστατευτικά µπασκετών 4 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

3 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

15 & 69 ∆ηµοτικό Παπαζαφειρίου 2-4 2310300178 
mail@15dim-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    

Μπασκέτα επαγγελµατικού 
τύπου πλήρης 

2 

    Προστατευτικά µπασκετών 3 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

4 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

      

24 ∆ηµοτικό Τυδέως 26 2310934600 
mail@24dim-

thess.thess.sch.gr 
Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

55 ∆ηµοτικό Κ. Κρυστάλη 10 2310524556 
mail@55dim-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 



    

Μπασκέτα επαγγελµατικού 
τύπου πλήρης 

2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

21 ∆ηµοτικό 
Τσέλιου  & 
Τσιαπάνου 

2310913420 
mail@21dim-

thess.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

1 

    Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 4 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

92 ∆ηµοτικό ΠΑΠΑΦΗ 229 2310917217 
mail@92dim-

thess.thess.sch.gr 
Κινητή µπασκέτα 1 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

      

      

1 Γυµνάσιο ανω Τούµπας 
Κλεάνθους & 
Παπαηλιάκη 

2310923916 
mail@1gym-an-

toump.thess.sch.gr 
Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

1 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

16 ∆ηµοτικό Πριάµου 2 2310911797 
mail@16dim-

thees.thess.sch.gr 
Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εξωτερικού χώρου 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 



    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

      

83 ∆ηµοτικό Καρολίδου 10 2310929844 
mail@83dim-

thess.thess.sch.gr 
Προστατευτικά µπασκετών 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

77∆ηµοτικό Καβείρων 6 2310918377 
mail@77dim-

thess.thess.sch.gr 
Προστατευτικά µπασκετών 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 1 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 1 

      

Πειραµατικό Α.Π.Θ 

∆ελµούζου & 
Αγ.Σοφιας 51 

2310225697 
mail@dim-peir-
thess.thess.sch.gr 

Πλήρες σετ ταµπλό 
µπάσκετ χωρίς βάση 

2 

    

Μπασκέτα επαγγελµατικού 
τύπου πλήρης 

2 

    Προστατευτικά µπασκετών 2 

    Ορθοστάτης βόλεϊ 2 

    ∆ίχτυα βόλεϊ 2 

    

Προστατευτικά 
ορθοστατών βόλεϊ 

2 

    

Εστίες χαντµπολ 
εσωτερικού χώρου 

2 

    

Εστίες ποδοσφαίρου 
εξωτερικού χώρου 

2 

    Τραπέζι πινγκ πονγκ 2 

 

 
Ο συντάξας 

 
 
 
 

Κ. Κοκτσίδης 
  
 

 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  
Εκδηλώσεων & Προγραµµάτων 

Αθλητισµού 

 
 
 
 

Ζ. Προκοπίου 

 
 

Η Αναπλ. Προϊσταµένη ∆/νσης 
Εκπαίδευσης & Αθλητισµού 

 
 
 

Θ. Τσούρλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων 

 
 

Στοιχεία προσφέροντος:  
Επωνυµία 

Τίτλος 
Ταχ. ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ 

 
 

Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων 

α/α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 37535200-9 Πλαστική κάµπια-τούνελ 2 Τεµάχιο   

2 37535200-9 
Πλαστική καµπυλωτή τσουλήθρα για παιδιά 

ηλικίας 6 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο   

3 37535200-9 
Πλαστική τραµπάλα εσωτερικού χώρου για 

παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο   

4 37535200-9 
Τραµπολίνο εξωτερικού χώρου µε δίχτυ 

προστασίας 
1 Τεµάχιο   

5 37415000-0 Μπασκέτα πλαστική µε βάση εσωτερικού χώρου 2 Τεµάχιο   

6 37535200-9 Τραµπολίνο εσωτερικού χώρου 1 Τεµάχιο   

7 37535200-9 
Πλαστική τσουλήθρα για παιδιά ηλικίας  

4 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο   

8 37535200-9 
Πλαστική φορητή τραµπάλα για παιδιά ηλικίας 

4 ετών και άνω 

1 Τεµάχιο   

9 37535200-9 Κούνια νηπίων 1 Τεµάχιο   

10 37415000-0 Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου 5 Τεµάχιο   

11 37415000-0 Ποδήλατο ελλειπτικό 1 Τεµάχιο   

12 37415000-0 πλαστικό µίνι τέρµα ποδοσφαίρου 1 Σετ   

13 33196200-2 Βάση ισορροπίας 1 Τεµάχιο   

14 33196200-2 ∆ίσκος ισορροπίας 1 Τεµάχιο   

15 33196200-2 Πλατφόρµα (επιφάνεια) ισορροπίας 1 Τεµάχιο   

16 33196200-2 Παράλληλες µπάρες βάδισης 1 Τεµάχιο   

17 33196200-2 Κούνια πλατφόρµα για γραµµική κίνηση 1 Τεµάχιο   

18 37535200-9 Κούνια στρόγγυλη (σαµπρέλα) 1 Τεµάχιο   

19 33196200-2 Κούνια πλατφόρµα για κίνηση σε όλα τα 
επίπεδα 

1 Τεµάχιο   

20 33196200-2 Beano Swing 1 Τεµάχιο   

21 33196200-2 Κούνια ρολό µε µονόζυγο 1 Τεµάχιο  



22 33196200-2 Κούνια ρολό κατακόρυφης στήριξης 1 Τεµάχιο  

23 33196200-2 Inverted Fungi 1 Τεµάχιο  

24 33196200-2 Χαµηλή επιδαπέδια σκάλα 1 Τεµάχιο  

25 33196200-2 Χαµηλή σφήνα (κεκλιµένο επίπεδο) 1 Τεµάχιο  

26 33196200-2 Σύστηµα αιώρισης για κούνια sensory 1 Τεµάχιο  

27 37415000-0 

Στρώµα πατώµατος διαστάσεων 
100χ100χ10cm 

1 Τεµάχιο  

28 37415000-0 

Στρώµα τοίχου 

145x100x10cm. 
1 Τεµάχιο  

29 33196200-2 Φουσκωτό µαξιλάρι 1 Τεµάχιο  

30 37415000-0 

Πλήρες ταµπλό µπάσκετ εξωτερικού χώρου 
χωρίς βάση 

25 Τεµάχιο   

31 37415000-0 

Μπασκέτα επαγγελµατικού τύπου πλήρης 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 

10 Τεµάχιο   

32 37415000-0 Κινητή µπασκέτα 25 Τεµάχιο   

33 37415000-0 
Προστατευτικά µπασκετών 

 
66 Τεµάχιο   

34 37415000-0 

Ορθοστάτες βόλεϊ συµπεριλαµβανοµένης της 

τοποθέτησης 
18 Σετ   

35 37415000-0 ∆ίχτυ βόλεϊ 36 Τεµάχιο   

36 37415000-0 Προστατευτικό στρώµα ορθοστατών βόλεϊ 24 Σετ   

37 37415000-0 

Εστία handball εξωτερικού χώρου 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 

15 Τεµάχιο   

38 37415000-0 Εστία handball εσωτερικού χώρου 18 Τεµάχιο   

39 37415000-0 

Εστία ποδοσφαίρου εξωτερικού χώρου 
συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 

21 Τεµάχιο   

40 37415000-0 Τραπέζι Ping pong 33 Τεµάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
 

ΦΠΑ 24%:  

* Οι παραπάνω τιµές περιλαµβάνουν το κόστος µεταφοράς 
και τοποθέτησης όπου αυτή απαιτείται (σταθερός εξοπλισµός 

εξωτερικού χώρου) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 
 

 
Σύνολο οικονοµικής προσφοράς ολογράφως…………………………………………………………         

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσης τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα 

                                                                              

                                                                                   Ο προσφέρων 

 

 

                                                                               (σφραγίδα-υπογραφή) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


