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Θέμα:  
Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπαλάκια τένις) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 
 
Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες,βαράκια κλπ.) για 
τις ανάγκες του μαζικού αθλητισμού  για το έτος 2015. 
 
 
 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την προμήθεια 
αθλητικού εξοπλισμού όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα  της παρούσας  
πρόσκλησης  ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την 03/04/2015      και ώρα ,   12:00  στα 
γραφεία του     Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.   Διεύθυνση  Μ. Παπαδοπούλου 4, 71202, 
Ηράκλειο)  και με την  ένδειξη   
 " Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπαλάκια τένις) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων 
του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα 
σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται «Προμήθεια αθλητικού 
υλικού (μπαλάκια τένις) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το 
έτος 2015», και το όνομα του προμηθευτή.   
 

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

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

                                                      ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες: ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ  2810-300100 300090 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
  

                              
 

                             Ηράκλειο   27 / 03/ 2015 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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         ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   

                                                                                               Ηράκλειο   27/ 03/ 2015 

 

Θέμα:  

Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπαλάκια τένις) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 

 

Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες,βαράκια κλπ.) για 

τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  για το έτος 2015. 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η προμήθεια αφορά την αγορά διαφόρων τύπων μπαλάκια τένις για τις ανάγκες των 

εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.   σε συνεργασία με φορείς της πόλη μας  για το 

έτος 2015  

 

 Α) ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΙΣ :  

Ποσότητα:  1080 ( 15 κούτες των 72 τεμαχίων / κούτα) τεμάχια  

 

Μπαλάκια τένις WILSON AUSTRALIAN OPEN BALLS  3άδες. 

Η αυξημένη πυκνότητα των ινών του πέλους καθώς και ο έντονος χρωματισμός του, 

προσδίδουν αυξημένη ανθεκτικότητα και καλύτερη ορατότητα ειδικά κατά την διάρκεια 

των νυχτερινών αγώνων σε όλες τις επιφάνειες. 

 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ : Των 3 μπαλών.. 

 

 

 

Β) ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΙΣ :  

Ποσότητα : 72   (6 πακέτα των 12  μπαλών/ πακέτο ) τεμάχια  

 

Μπαλάκια τένις WILSON STARTER ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  12άδα. 

Πορτοκαλί: 50% πιο αργές και χαμηλότερη αναπήδηση. 

Μπάλες με χαμηλή πίεση 

Φτιαγμένες για παιδιά 

Σχεδιασμένες για το 2ο επίπεδο εκμάθησης, το πορτοκαλί στάδιο 

Εγκεκριμένες από την Διεθνή Ομοσπονδία Τένις 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  Πακέτο των 12 μπαλών 

                           

. 
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Γ) ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΕΝΙΣ : 

Ποσότητα : 280  (70  κονσέρβες των 4 μπαλών/ κονσέρβα ) τεμάχια  

 

Μπαλάκια τένις WILSON STARTER  PLAY BALLS   4άδα. 

Πράσινα: 25% μειωμένη ταχύτητα. 

Μπάλες χαμηλότερης συμπίεσης για έφηβους ή αρχάριους ενήλικες 

Σχεδιασμένες για το 1ο επίπεδο εκμάθησης, το πράσινο στάδιο 

Έγκριση ITF25% μειωμένη ταχύτητα Κίτρινο με πράσινη βούλα 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  Κονσέρβα των 4 μπαλών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 

                      ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
 
 

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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                                                                     ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    Ηράκλειο    27/03/2015 
                                                                                                                                            Αρ.πρωτ.:726 
 Θέμα:  
Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπαλάκια τένις) για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Η.  για το έτος 2015. 
 
Κ.Α.: 10-7135.006 με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες,βαράκια 
κλπ.) για τις ανάγκες του μαζικού αθλητισμού  για το έτος 2015. 
  

   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 
 

 
 
 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

 

 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

α/α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   

κούτα/κονσέρ
βα 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Κούτα/ 

κονσέρβα 
 

1 

Μπαλάκια τένις WILSON AUSTRALIAN  
Πιστοποιημένα με ITF. Για ενήλικες 
 OPEN BALLS 3άδες -15 κούτες των 72 
τεμ.. 

98,37 15 1.475,55 € 

2 

Μπαλάκια τένις WILSON STARTER 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  .   Φτιαγμένες για 
παιδιά.Σχεδιασμένες για το 2ο επίπεδο 
εκμάθησης.Εγκεκριμένες από την Διεθνή   
Ομοσπονδία Τένις 
6 πακέτα των 12 μπαλών 
 

18,00 6 108,00 € 

3 

Μπαλάκια τένις WILSON STARTER  
PLAY BALLS  
Μπάλες για έφηβους ή και αρχάριους 
ενήλικες. 
Σχεδιασμένες για το 1ο επίπεδο 
εκμάθησης, το Έγκριση ITF25%  Κίτρινο 
με πράσινη βούλα 
70  κονσέρβες των 4 μπαλών 
 

8,50 70 595,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 2.178,55 € 

Φ.Π.Α 23% 501,07 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.679,62 € 


