
 

Σελίδα 1 από 8 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
_____________ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 
 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 72 / 2022 

 

                               ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 

         ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 
 
                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   9.994,40 € ΕΥΡΩ  ΜΕ   Φ.Π.Α. 
 
                    Κ.Α.   :  30.7135.008 
                    CPV:    37452210-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ΕΤΟΣ : 2022 
 



 

Σελίδα 2 από 8 
 

   
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

                                 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατόπιν του με αριθ. πρωτ.: οικ. 1075/6-8-2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών 
ο Δήμος Ιωαννιτών προέβη σε έλεγχο του αθλητικού εξοπλισμού που είναι 
εγκατεστημένος τόσο σε κοινόχρηστούς χώρους του Δήμου όσο και στα προαύλεια 
σχολείων μέσω σχετικής ανάθεσης στον διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα ελέγχου 
TUV HELLAS. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προέκυψε πως ο εγκατεστημένος 
αθλητικός εξοπλισμός είτε είναι ακατάλληλος και πρέπει να απομακρυνθεί είτε 
παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και ελλείψεις με αποτέλεσμα η συντήρηση - 
επισκευή του να κρίνεται ασύμφορη για το Δήμο μας. Με την παρούσα μελέτη 
προμήθειας και εγκατάστασης προϋπολογισμού 9.994,40 € (Εννέα χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) περιγράφεται ο αθλητικός εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης (μπασκέτες 
ολυμπιακού τύπου, ταμπλό μπασκέτας και στεφάνι), που πρόκειται να 
εγκατασταθεί σε κοινόχρηστούς χώρους του Δήμου Ιωαννιτών καθώς επίσης και οι 
εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση τους.  
 
 2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 
Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ (ΠΛΗΡΗΣ) 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ 

ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 

 
3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
(ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 
 
Ο εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης (μπασκέτας) Ολυμπιακού τύπου αποτελείται από:  
1. Τη βάση από σκυρόδεμα, όπου πακτώνεται ο κορμός.  
2. Τον μεταλλικό κορμό. 
3. Το ταμπλό. 
4. Το στεφάνι από σιδερένια κατασκευή και το δίχτυ. 
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Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών  
διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2015 και 14001: 2015. 
Το σύνολο του εξοπλισμού φέρει πιστοποίηση ΕΝ1270 
 
3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η Μπασκέτα (Ύψος 305cm) αποτελείται από :  
 

 Βάση πάκτωσης  
 Τον Ιστό (στυλοβάτης)  
 Το ταμπλό συμπεριλαμβανομένου:  

 Τις αντηρίδες (ζεύγος) 
 Το στεφάνι (Με δίχτυ) 

 
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων 

υλών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2015 και 14001: 
2015. 

Το σύνολο του εξοπλισμού φέρει πιστοποίηση ΕΝ1270. 
 
3.1.1  ΒΑΣΗ – ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

 
 Υλικό: Μορφοσίδηρος θερμής ελάσεως σε γωνία 70mm x 70mm x 7mm, 

ποιότητας S235JRG2 - EN 10025-2 : 2004 / RST 37.2 / DIN 17100. (Το 
ΕΝ10025 εξασφαλίζει ότι η Α’ ύλη προορίζεται για συγκολημμένες στερεές 
κατασκευές με βίδες) 

 Διαστάσεις Βάσης: 53 x 35 x 51εκ (ύψος). 
 Βάρος Bάσης: 30kg 
 Στην επιφάνεια υπάρχουν 6 μπουλόνια (M16x45χιλ.), βαθμού εφελκυσμού 

8,8 αντοχής έως 2,5 τόνους έκαστο, για την στήριξη του προβόλου. Στο 
κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 50cm από γωνία 
60mm x 60mm x 6mm.  

 Βίδες Μ16x45 mm / Βαθμός εφελκυσμού (τύπος): 8.8 (85kg / mm2) / 
Γαλβανιζέ κατά DIN 933 / ISO 4017  

 Εξολοκλήρου θερμογαλβανισμένη βάση για πολυετή διάρκεια ζωής και 
εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στην υγρασία.  

 Η διαδικασία θερμογαλβανίσματος διαθέτει πιστοποίηση DIN 50976 – EN 
ISO 1461 (Μαγνητικός Τύπος) 

 Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60εκ. 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ  
✓ Εκσκαφή διάστασης μήκους 120εκ., πλάτους 60εκ. και βάθους 65εκ. Το επίπεδο 
της βάσης πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με αυτό του γηπέδου. Στη συνέχεια, με το 
γέμισμα της οπής με σκυρόδεμα C16/20 , εξασφαλίζεται η επιπεδότητα της βάσης 
και στις δυο κατευθύνσεις.  
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3.1.2  ΙΣΤΟΣ - ΠΡΟΒΟΛΟΣ 245cm 
 
Υλικό: Χαλυβδοέλασμα (χαλυβδόφυλλα) θερμής ελάσεως πάχους 3χιλ ποιότητας: 
S235JR + AR-CL1 - EN 10025-2 : 2004. Το ΕΝ10025 εξασφαλίζει ότι η Α’ ύλη 
προορίζεται για συγκολημμένες στερεές κατασκευές με βίδες) 

 Βάρος Λαμαρίνας: 29,40kg/m  
 Συνολικό Βάρος Στυλοβάτη: 110kg  
 Συμμορφώνεται με το NF EN 10204-3.1: Έλεγχος Διαστάσεων, Μεγεθών, 

Βάρους, Χημικής Σύστασης, Μηχανικής Αντοχής, Συμπεριφορά στη 
Θερμότητα 

 Συμμορφώνεται με το ΕΝ 10051: Ανοχή σε μεταβολές στη διάσταση και στο 
σχήμα 

 Αποτελείται από τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή που ενώνονται και 
σχηματίζουν τεθλασμένη. Ο 1ος βραχίονας είναι κατακόρυφος, ξεκινά με 
διατομή 38x20,50εκ. και καταλήγει σε διατομή 28x20,50εκ. με ύψος 204εκ. 
Ο 2ος βραχίονας είναι με γωνία 60ο μοιρών ως προς το έδαφος και 120ο 
μοιρών ως προς τον κάθετο βραχίονα, ξεκινά με διατομή 28x20,50εκ. και 
καταλήγει με διατομή 15,50x20,50εκ. και έχει μήκος 164,50εκ. Ο 3ος 
βραχίονας είναι γωνία 150ο μοιρών ως προς τον δεύτερο βραχίονα ξεκινά 
με διατομή 15,5x20,50εκ. και καταλήγει με την ίδια διατομή έχοντας μήκος 
92,50εκ. 

  Εσωτερικά ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3χιλ. 
 Η διατομή είναι ορθογώνια με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται 

ομαλά.  
 Στο κάτω μέρος ενσωματώνεται ένα μεταλλικό πλαίσιο ίδιο με αυτό της 

βάσης 70χιλ. x 70χιλ. x 7χιλ.  
 Στο επάνω μέρος υπάρχουν 4 γαλβανιζέ μπουλόνια Μ16x45χιλ. για την 

τοποθέτηση του ταμπλό 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ 
 

Μετά τη σκυροδέτηση της βάσης και την απόκτηση της απαιτούμενης αντοχής του 
σκυροδέματος, σηκώνουμε τον στυλοβάτη, τον τοποθετούμε επάνω στην βάση και 
τον βιδώνουμε, αλφαδιάζοντας συγχρόνως τις κάθετες πλευρές του. 
 
3.1.3  ΤΑΜΠΛΟ 
 

 Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό θερμής 
ελάσεως διατομής 50x25χιλ. πάχους 2χιλ. ποιότητας: S235JRG2 - EN 10025-2 
: 2004 / RST 37.2 / DIN 17100 (Το ΕΝ10025 εξασφαλίζει ότι η Α’ ύλη 
προορίζεται για συγκολημμένες στερεές κατασκευές με βίδες)  

 Βάρος: 9,81kg/m 
 Συμμορφώνεται με το DIN 1026: Ανοχή σε μεταβολές στη διάσταση και στο 

σχήμα 
 Χρώμα: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL 5021 - Polyester Powder 

coating. Τύπος βαφής: NEOTEC Qualicoat PP 101 matt. με ISO-14001-2015 
και GSB Approved AL coating material Standard.  
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 Διαστάσεις: Εξωτερικό πλαίσιο 180x105εκ./ Εσωτερικό πλαίσιο 59x45εκ. 
 Πλεξιγκλάς πιστοποιημένο πάχους 10χιλ. που συμμορφώνεται με τις κάτωθι 

μετρήσεις: 
✓ Density (Πυκνότητα): 1.182 g/cm3  
Τυπικός μέσος όρος: 1,18 g/cm3  
✓ Flexural Strength (Αντοχή σε κάμψη): 136 MPa 
Τυπικός μέσος όρος: 136 MPa 
✓ Rockwell Hardness (Σκληρότητα εσοχής): 113HRL 
✓ Tensile Strength (Εφελκυστική Αντοχή): 70.8 MPa  
Εύρος: 55 (low) – 75 (max) MPa  
✓ Elongation at Break (Επιμήκυνση στη κρούση): 4.0% 
Τυπικός μέσος όρος: 2%  
✓ Total Luminous Transmittance (Συνολική φωτεινή μετάδοση): 
93.3%  
Τυπικός μέσος όρος: 92%  
✓Στερεώνεται με βίδες φρεζάτες γαλβανιζέ 

 Γλυσιέρα: Ποιότητα Χάλυβα S275JRG2 – EN10025-2: 2004 / Πάχος 4mm. Η 
γλυσιέρα θα είναι κατασκευασμένη από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 
4mm, σχήματος Π. Θα φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της οπές για την υποδοχή 
των μπουλονιών του στεφανιού. Στο πίσω τμήμα της θα φέρει δύο οδηγούς, 
κατασκευασμένους από δύο τμήματα μασίφ σίδερο 14 x 14mm ο καθένας, 
που θα αποτελούν τη διαδρομή κατακόρυφης ολίσθησης του ταμπλό πάνω 
στα μπουλόνια της πλάκας. Η διάταξη της γλυσιέρας θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης 
θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής επαναρύθµισης της σε 
κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου τοποθέτησής του ταμπλό. 

 Λάστιχο: αποτελείται από προφίλ EPDM 70+/-5 shore χρώματος «Άσπρο» 
και κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7863 και πάχους 3χιλ 

 Αντηρίδες: Κατασκευάζονται από ενισχυμένο γαλβανιζέ σωλήνα Φ21 και 
Φ26 ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο πάνω άκρες του ταμπλό με 
το στυλοβάτη-ιστό. Αποτελούνται από 2 επιμέρους σωλήνες με ρυθμιζόμενο 
σύστημα με φρένο για την διαμόρφωση του μήκους της αντηρίδας ώστε να 
ταιριάζει απόλυτα στη μπασκέτα. 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠΛΟ 
 
✓ Το ταμπλό στην πίσω πλευρά του έχει μία μεταλλική κατασκευή που ονομάζετε  
«γλυσιέρα», η όποια προσαρμόζεται, στις 4 βίδες της άνω άκρης του προβόλου. 
✓ Η γλυσιέρα έχει περιθώριο 10εκ περίπου, για να ανεβοκατέβει το ταμπλό ώστε 
να ρυθμιστεί στο επιθυμητό ύψος του στεφανιού, 305εκ. Αφού βιδωθεί το ταμπλό 
στην γλυσιέρα, τοποθετούνται οι αντηρίδες, αλφαδιάζοντας συγχρόνως και το 
ταμπλό. 
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3.1.4 ΣΤΕΦΑΝΙ 
 Με πιστοποίηση EN 1270, με εσωτερική διάμετρο 45εκ. & με δίχτυ. 

Στερεώνεται στο ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ10x70 mm. 
 Υλικό Στεφανιού: Χάλυβας κυκλικής διατομής πάχους Φ19χιλ  
 Ποιότητα Xάλυβα: S235JRG2 – EN10025-2: 2004 / ST 37 
 Βάρος Χάλυβα: 2,47 kg/m 
 Συμμορφώνεται με το EN 10025 Το ΕΝ10025 εξασφαλίζει ότι η Α’ ύλη 

προορίζεται για συγκολημμένες στερεές κατασκευές με βίδες 
 Συμμορφώνεται με το NF EN 10204-3.1: Έλεγχος Διαστάσεων, Μεγεθών, 

Βάρους, Χημικής Σύστασης, Μηχανικής Αντοχής, Συμπεριφορά στη 
Θερμότητα 

 Διάσταση Τρυπών: 11,50 x 11,00cm 
 Χρώμα: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL 2004 - - Polyester Powder 

coating. Τύπος βαφής: NEOTEC Qualicoat PP 151 matt. με ISO-14001-2015 
και GSB Approved AL coating material Standard.  

 Συνολικό Βάρος: 6,6Kg 
 Το στεφάνι θα φέρει στο άνω μέρος του ειδικό τεμάχιο στραντζαριστής 

λαμαρίνας πάχους 4mm, για τη σύνδεση του στεφανιού με το ταμπλό. Το 
ειδικό αυτό τεμάχιο θα φέρει ενίσχυση με πτερύγιο έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ακαμψία του κατά τη χρήση του στεφανιού. 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 
 
Το στεφάνι με το δίχτυ βιδώνεται αφού ολοκληρωθεί και το αλφάδιασμα του 
ταμπλό. 
 
3.2. ΒΑΦΗ 
 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της µπασκέτας θα είναι βαμμένα µε δύο 
στρώσεις αντισκωριακό µίνιο και ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικού λευκού 
χρώματος. Το στεφάνι θα είναι πορτοκαλί χρώματος. 

 
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Ο αθλητικός εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) θα φέρει 
πιστοποίηση ΕΝ 1270 από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου. Ο Ανάδοχος θα φέρει επί 
ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 
«Διαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2015 «Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης»,   
με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
αθλητικού εξοπλισμού & χώρων.  
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5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

Ο προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας 
ολυμπιακού τύπου πλήρης (Βάση – Κορμός - Ταμπλό – Στεφάνι - Δίχτυ ) παραδοτέα 
έτοιμη για χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.   
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη 
αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού  καθώς και η αποξήλωση και 
απόρριψη του υπάρχοντος σε χώρους που επιτρέπονται από τις αρχές και τη 
νομοθεσία ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 2 2.370,00 € 4.740,00 

2 
ΤΑΜΠΛΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜ 3 990,00 2.970,00 

3 ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 1 350,00 350,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 8.060,00 

 ΦΠΑ 24% 1.934,40 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.994,40 

Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν μετά από έρευνα αγοράς για την προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού καλαθοσφαίρισης πιστοποιημένου σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό & εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1270. 
Η παραπάνω τιμή αφορά τις υπηρεσίες για την πλήρη και περαιωμένη εργασία – 
παροχή υπηρεσίας του θέματος της παρούσας τεχνικής έκθεσης καθώς και όλους 
τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης 
βάσει των ισχυουσών διατάξεων, εκτός από τον ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο. Η 
τιμολόγηση/πληρωμή των παραπάνω θα γίνει με την πλήρη παράδοση και 
παραλαβή από την Υπηρεσία και  μετά την κατάθεση στον Δήμο των απαραίτητων 
εγγράφων καθώς επίσης και του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  
 Η διάρκεια της παραπάνω αναφερόμενης υπηρεσίας είναι 1 μήνας. 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ι. Κίτσος 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός 

Ιωάννινα, 21/06/2022 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Δ/νσης  

 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 



 

Σελίδα 8 από 8 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 
               

                                                       ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .............................................................. καταθέτω την  
 
προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές στο κάθε είδος. 
          
 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 
 

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜ 2 
  

2 ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜ 3 
  

3 ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜ 1 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 
 
Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 
 
                                                                                       Ημερομηνία 

                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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