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ΘΕΜΑ:  Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων 

 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την «Προμήθεια πλήρους 
σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων» όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο 
της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  24/03/2015  και  ώρα 12:00 
στην γραμματεία διοίκησης  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  και με την ένδειξη «Προμήθεια πλήρους σετ 
μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων». 
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 
μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  
προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.  
 

Σε άλλο φάκελο επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, α) υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 
1553/86 και να δηλώνει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για 
τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους 
όρους της μελέτης & β) prospectus  και  τα  τεχνικά χαρακτηριστικά  του προσφερόμενου  
εξοπλισμού. 

 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
 

                                                 Με εκτίμηση, 
 
 

                                                    Γιώργος Βουρεξάκης 
                                           Πρόεδρος   ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
 
 
 
 
Πληροφορίες: ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ  2810-300100 300090 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  
                              
 
               Ηράκλειο  17/ 03 / 2015 
               Αρ.πρωτ.: 651 
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                                                                    ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                       Ηράκλειο 17/ 03/ 2015 
 
 
  ΘΕΜΑ:  Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 
Η  προμήθεια αφορά  σύστημα πλήρες σύστημα μπασκέτας κανονικών διαστάσεων  
(ολυμπιακών προδιαγραφών) με βάση που πακτώνεται εντός τους εδάφους με  μπετόν και 
προστατευτικά μαξιλάρια. Η προμήθεια αφορά μόνο την αγορά του συστήματος μπασκέτας και 
όχι την τοποθέτηση του.  
 
Πιο συγκεκριμένα το σύστημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 
 

1. Βάση με βίδες η οποία να πακτώνεται σε μπετόν 
2. Πρόβολο  με υποδοχές για την συγκράτηση αντηρίδων και πλαισίου ταμπλό 
3. Πλαίσιο τοποθέτησης ταμπλό με αντικραδασμικά λάστιχα 
4. Ταμπλό από πλεξιγκλάς 
5. Στεφάνι μπάσκετ & Δίχτυ στεφανιού 
6. Προστατευτικό μαξιλάρι 

 
Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μέρος της μπασκέτας:  
 

1. Βάση με βίδες η οποία να πακτώνεται σε μπετόν 
Η βάση πρέπει να είναι αντίστοιχη του πρόβολου που θα στηρίξει από σίδηρο ή  
γαλβανιζέ  σίδερο, με βίδες πάνω στις οποίες θα βιδωθεί με παξιμάδια ο πρόβολος. Η 
βάση πρέπει να έχει κατ’  ελάχιστο διαστάσεις 50 cm Χ 35 cm  χ 35 cm. 
 

2. Πρόβολο  με υποδοχές για την συγκράτηση αντηρίδων και πλαισίου ταμπλό 
O πρόβολος (από χαλυβδοελάσμα) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σίδερο, 
βαμμένης με άσπρη εξωτερική αντισκωριακή βαφή, και κατ’ ελάχιστο 3 mm πάχους.  Το 
μήκους του προβόλου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2,30 μ και να έχει υποδοχές για 
να δεχτεί το στεφάνι και το πλαίσιο του ταμπλό. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να 
ακολουθούν αυτές της διεθνούς και εθνικής ομοσπονδία καλαθόσφαιρας.  Στον πρόβολο 
θα πρέπει να υπάρχουν υποδοχές για την στήριξη – βίδωμα αντηρίδων. 
 

3. Πλαίσιο τοποθέτησης ταμπλό με αντικραδασμικά λάστιχα 
Το πλαίσιο του ταμπλό θα πρέπει να είναι από ενισχυμένο κοιλοδοκό, με διατομή κατ’ 
ελάχιστο 50Χ 25 mm, και να έχει διαστάσεις  εξωτερικού πλαισίου για την υποδοχή του 
ταμπλό  180 Χ 105  cm και εσωτερικού πλαισίου κατ’ ελάχιστο 59 Χ 45 cm. Το πλαίσιο 
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θα πρέπει να συνοδεύεται από αντικραδασμικά λάστιχα τα οποία τοποθετούνται μεταξύ 
του πλεξιγκλάς και του πλαισίου. Το πλαίσιο θα πρέπει να συνοδεύεται από ρυθμιζόμενες 
αντηρίδες για την στερέωση του πλαισίου στον πρόβολο και αντικραδασμικά λάστιχα. 
  

4. Ταμπλό από πλεξιγκλάς 
To ταμπλό πρέπει να είναι κατασκευασμένο από διαφανές πλεξιγκλάς υψηλής αντοχής 
σε διαστάσεις 180Χ105 cm και πάχους 10mm.  
 

5. Στεφάνι μπάσκετ  & Δίχτυ στεφανιού 
Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μασίφ σίδερο 20 mm, βαμμένο με αντισκωριακή 
βαφή χρώματος πορτοκαλί, με υποδοχές για στήριξη του διχτιού. Το δίχτυ πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από  6 mm σχοινί υψηλής αντοχής χρώματος  άσπρου με δυνατότητα 

αγκίστρωσης σε στεφάνι μπάσκετ.  
 
6. Προστατευτικό  μαξιλάρι 

Το προστατευτικό μαξιλάρι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από  αφρολέξ ελάχιστου 
πάχους 5 cm, ανθεκτικό και υψηλής αντοχής  κατ ελάχιστο 300 D, με εξωτερική επένδυση 
συνθετικής δερματίνης υψηλής αντοχής, σε διαστάσεις ανάλογες του πρόβολου της 
μπασκέτας.  Για την τοποθέτηση του θα πρέπει να φέρει  veclor υψηλής αντοχής και 
δύναμης εξωτερικά και σε σημεία ώστε να διασφαλίζεται η  συγκράτηση του στον 
πρόβολο.  Το ύψος του προστατευτικού θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 190 cm. 

 

  
 

              ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ                                               ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  

            Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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                                                                               Ηράκλειο 17/ 03/ 2015  

                                                                       Αριθμός Πρωτ:650   

 
ΘΕΜΑ:  Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων 

 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
 

  
 

 
 

 

            ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ                                          ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

€ 

1 

Πλήρες σύστημα μπασκέτας  
Ολυμπιακών Προδιαγραφών με βάση 
πάκτωσης (όπως τεχνικές 
προδιαγραφές) 

2 1.100,00 € 2,200,00 € 

  
 
  

ΣΥΝΟΛΟ 2,200,00 € 

Φ.Π.Α  23% 506,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.706.00 € 

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

Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά : Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών 

διαστάσεων για τις ανάγκες του Μαζικού Αθλητισμού του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 
 
Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν ισχύ Ν 3463/06 περί 
κυρώσεων Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα. 
 
Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες, 
βαράκια κλπ.) για τις ανάγκες του Μαζικού Αθλητισμού του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 
  
Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 251του Π.Δ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου τιμολογίου προσφοράς. 
 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικό συμμετοχής 
Ο ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει στο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  έγγραφο/ υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναγράφει την οικονομική προσφορά του και ότι έχει λάβει γνώση της συγγραφής 
υποχρεώσεων. 

 
 

Τεχνική περιγραφή, και δείγματα από κάθε είδος, τα οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν οι 
ενδιαφερόμενοι, για την  αξιολόγηση των προσφορών και τα οποία θα παραμείνουν – για τον 
μειοδότη – στον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ως δείγματα σύγκρισης κατά την  συνολική παραλαβή. 
 

Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε φάκελο 
κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος  ΄΄ Προμήθεια πλήρους σετ 

μπασκέτας ΄΄ για το Μαζικό Αθλητισμό του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 2015,  και το όνομα του 
Προμηθευτή.   
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 Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει 
από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 7ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει,  στα Γραφεία του αθλητικού τμήματος του 
Οργανισμού (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) ή σε χώρο που θα υποδείξει στον ανάδοχο ο φορέας.   
 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Επίσης ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  θα πρέπει  να την παραλάβει στο σύνολο της, μέσα σε 
διάστημα (15)  ημερών  από την κατακύρωση του διαγωνισμού.  Καθώς επίσης Τα έξοδα 
μεταφοράς των υλικών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 9ο  
Πλημμελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές , τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλα είδη σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο  
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων , φόρους , τέλη , κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας .  
 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 
 
 

 
 

Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ  
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

         ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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