
                                                                    Κέρκυρα  25  Μαϊου 2021 

ΜΕΛΕΤΗ 13/2021           
 ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  

              ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

CPV: 37451000-4 «Εξοπλισμός Υπαίθριων Αθλημάτων» 
                          CPV: 37451720-7«Προστατευτικός εξοπλισμός ποδοσφαίρου» 
                  CPV:37452210-6 «πλήρη συστήματα παιχνιδιού για   καλαθοσφαίριση».     
                        (CPV: 37452910-3 «Βασικός εξοπλισμός γυμναστηρ. πετοσφαίρισης»       
                        (CPV: 37452720-4 «Εξοπλισμός γηπέδων Αντισφαίρισης»                                                                                                           

 
ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
    Με τη μελέτη αυτή, προβλέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού για τoν 
εξοπλισμό  των κατασκηνώσεων, όσον αφορά την κατασκηνωτική περίοδο Ιουλίου –
Σεπτεμβρίου, στις Δημοτικές κατασκηνώσεις στη νησίδα «ΒΙΔΟ» και «Σταμάτιος 
Δεσύλλας» στα Γουβιά. 
 
    Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας, είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής.    
 
   Το ποσό της παραπάνω προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
μας, για το έτος 2021 τον Κ.Α. 15.6699.006 «Προμήθεια αθλητικού υλικού». 
 
   Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, περιγράφονται αναλυτικά 
στην υπ΄αριθ. 13/2021 Μελέτη του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας 
Γενιάς, η οποία επισυνάπτεται, για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως 
περιγράφεται παρακάτω:       
 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                                                           

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 



 
 
 
 
 
  Περιεχόμενα μελέτης: 

 Τεχνική έκθεση 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) 

 Προσμέτρηση -Προϋπολογισμός 

 Συγγραφή υποχρεώσεων  

 Τιμολόγιο Οικονομικής προσφοράς    
 
 
 
 
 
 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
 

ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

            ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Κ.Α  15.6699.006  «Προμήθεια Αθλητικού υλικού». 
 

ΤΜΗΜΑ  Α  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (CPV: 37451720-7«Προστατευτικός εξοπλισμός ποδοσφαίρου» 

A/A Είδος Προμήθειας Τεχνικά χαρακτηριστικά Ποσό
τητα 

Τιμή 
Μον. 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 
 
 
 
1 

Μπάλα 
ποδοσφαίρου 
προπόνησης, για τις 
ανάγκες άθλησης 
παιδιών,στα πλαίσια 
της κατασκηνωτικής 
περιόδου,στις 
κατασκηνώσεις στη 
νησίδα «ΒΙΔΟ» & 
«Στ. Δεσύλλας», στα 
Γουβιά. 

Τύπος : Select (contra, evolution, Palermo) ή 
ισοδύναμη, μέγεθος  No 5, υλικό από FPUS/ 
1100 ή TPU, γυαλιστερή πάχους 1,5 mm, με 
πλεκτή επιφάνεια, 100% χειροποίητη, υψηλής 
αντοχής ειδική για συνθετικό και φυσικό 
χλοοτάπητα. 

 
 
10 τμχ 

 
 
20,00  

 

 
200,00 

2 Δίχτυα εστίας 
ποδοσφαίρου για τα 
γήπεδα 5 Χ 5  

Διαστάσεις 3m Χ 2 m Χ 1 m 
 Πάχος 4,5 χιλ. εξάγωνο μάτι, υλικό από 
πολυαμίδιο με προστασία U.V. 

4/σετ 35,00
Ε /σετ 

140,00   

 

3 Εμπόδια πλαστικά 
από PVC ύψους 30 

Εμπόδια προπόνησης από σκληρό πλαστικό, 
διαστ. Ύψους 30 cm  Χ πλάτος 48 cm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 



εκ. Διπλής κατεύθυνσης προπονητικό εργαλείο 
για φυσική κατάσταση και συντονισμό ποδιών 
στο τρέξιμο και στα σπριντ, για μετακινήσεις 
πλάγιες και σε ευθεία γραμμή, καθώς και για 
γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.  

20 τμχ 2,90 Ε 58,00 

 

                              ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.:               398,00 Ε 
 

ΤΜΗΜΑ Β.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (CPV:37452210-6 «πλήρη συστήματα παιχνιδιού για   
                                                                                                         καλαθοσφαίριση» 

4 Μπάλα μπάσκετ 
προπόνησης Νο 5 

Μέγεθος mini Νο 5, κατασκευασμένη από 
υλικό PU  12 φετών, ανθεκτική και για 
εξωτερικά δάπεδα,  μονόχρωμη, τύπος molten 
ή ισοδύναμη 

 
10 τμχ 

 
12,00 
Ε 

 
120,00 

 
 
 
 
5 

 
 
 
Κινητές Μπασκέτες 
(Για  αρχάριους) 

Βάση βινυλίου με δυνατότητα γέμισης με 
άμμο ή νερό 
Στεφάνι μασίφ ατσάλι 46 Χ Φ16 mm μαύρου 
χρώματος  
 Ύψος μεταβαλλόμενο 227-305 cm 
Σωλήνας τηλεσκοπικός τριών πόλων 
Ταμπλό πολυανθρακικό, πάχους 5 mm, με 
ατσάλινη μπορντούρα διαστ. 111Χ76 cm. 
 

 
 
2 τμχ 

 
 
270,00 
Ε 

 
 
540,00 

6 Μπάλα μπάσκετ 
προπόνησης Νο 7 

Μέγεθος Νο 7, κατασκευασμένη από υλικό PU  
12 φετών, ανθεκτική και για εξωτερικά 
δάπεδα,  μονόχρωμη, τύπος molten ή 
ισοδύναμη 

10 τμχ 12,00 
Ε 

120,00 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
Κινητές Μπασκέτες 
(Για 
προχωρημένους) 

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
Μπασκέτα εξοπλισμένη με ένα ταμπλό άνετων 
διαστάσεων 136Χ 80 cm, από άθραυστο υλικό 
και προστασία από πολυαιθυλένιο, για 
βέλτιστη αντοχή στα ισχυρά χτυπήματα της 
μπάλας, αλλά και στις καιρικές συνθήκες. Το 
ύψος της μπασκέτας ρυθμίζεται εύκολα, 
μεταξύ 2,35 & 3,05 m, ενώ η ειδική βάση 
λαμβάνει φορτίο βάρους 160 kg, χωρίς να 
απαιτεί νερό, για ευκολία & ασφάλεια. 
ΣΤΕΦΑΝΙ: Υλικό στεφανιού: κατασκευή από 
ατσάλι με ελατήρια. 
ΔΙΧΤΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ: Περιλαμβάνεται δίχτυ από 
αδιάβροχο νάϋλον. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ:45 cm για πρότυπο 
μπάλας μπάσκετ #7. 
ΤΑΜΠΛΟ: Υλικά ταμπλό: Άθραυστο tempered 
glass με προστασία από πολυαιθυλένιο 
Διαστ. Ταμπλό: 136,80 cm 
Πάχος ταμπλό: 3 mm 
ΣΤΥΛΟΣ: Ρύθμιση ύψους: από 2,35-3,05 cm. 
Υλικό στύλου: Μεταλλικός σωλήνας τριών τμχ  
Διάσταση στύλου:1,00 Χ 1,00 mm. 
ΒΑΣΗ: Υλικό βάσης: Ατσάλι 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 τμχ 

 
 
 
 
 
 
 
 
600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.200,00 



Αντίβαρο βάσης: τουλάχιστον 160 kg. 
 

8 Διακριτικά 
προπόνησης 
(σαλιάρες) 

Φανέλα, σετ των 5 τμχ.,  διάφορα χρώματα, 
κυψελώδους ύφανσης, μέγεθος small- 
medium, polyester 100% 

 
10 σετ 

 
12,50 
Ε /σετ 

 

125,00 

                    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.:     2.105,00 
5,00 Ε 

 

ΤΜΗΜΑ Γ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (CPV: 37452910-3 «Βασικός εξοπλισμός γυμναστηρ. πετοσφαίρισης» 

9 Μπάλα βόλεϊ 
προπόνησης 

Τύπος : molten ή ισοδύναμη,  από συνθετικό 
πολύ μαλακό υλικό Soft touch  με ραφές στις 
ενώσεις ανθεκτική και για εξωτερικά δάπεδα, 
δίχρωμη με επίσημες διαστάσεις 

 
 
10 τμχ 

 
 
12,00 
Ε 

    
 
120,00 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
Φιλέ βόλεϊ με 
ορθοστάτες 

Στυλοβάτες βόλεϊ μεταλλικοί, με ρυθμιζόμενο 
μηχανισμό ύψους: 
Στυλοβάτες βόλεϊ με βάσεις 
Κατασκευασμένες από σωλήνα Φ 16 
Εξωτερικός ρυθμιζόμενος μηχανισμός, ο 
οποίος να σταματά σε οποιαδήποτε θέση, έτσι 
ώστε να επιλέγουμε διαφορετικά ύψη 
Μηχανισμός τάνυσης του συρματόσχοινου 
Ζευγάρι 
 
 

 
 
 
 
 
2/σετ 

 
 
 
 
 
260,00 
Ε 

 
 
 
 
 
520,00 

 

                 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.:           640,00 Ε 
 

ΤΜΗΜΑ Δ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (CPV: 37452720-4 «Εξοπλισμός γηπέδων Αντισφαίρισης» 

 
 
11 

 
Τραπέζια 
επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης 

Πάχος πλαισίου: 30mm με δίκτυ 
Πτυσσόμενα (σπαστά), για εύκολη μεταφορά 
και αποθήκευση 
Χρώματος ανοιχτό πράσινο ή μπλε 

          
 

2 

 
 
300,00 Ε 

 
 
600,00 

12 Μπαλάκια  πινγκ 
πονγκ 

Κατασκευής 2,7 γραμμαρίων  η μία, από 
πλαστικό αναπήδησης. 

  100  
τμχ 

    0,65  65,00 E 

13 Σετ ρακέτες πινγκ 
πονγκ 

Κάθε ρόπαλο πινγκ πονγκ να καλύπτεται από 
καουτσούκ υψηλής ποιότητας. 
 Κατασκευής ξύλου. 

     
 10 τμχ  

 
15,00 Ε 

 

150,00 

                  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.:      815,00 Ε 
 

1. ΣΥΝΟΛΟ: ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΛΕΫ- ΜΠΑΣΚΕΤ- ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ:         140 ΤΜΧ 
2. ΣΥΝΟΛΟ: ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ                                                   :              4  ΣΕΤ 
3. ΣΥΝΟΛΟ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                     :             20 ΤΜΧ 
4. ΣΥΝΟΛΟ:ΚΙΝΗΤΕΣ  ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ                                                                    :               4 ΤΜΧ 
5. ΣΥΝΟΛΟ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ                                                           :              10 ΣΕΤ 
6. ΣΥΝΟΛΟ: ΦΙΛΕ ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ                                                     :                2 ΣΕΤ 
7. ΣΥΝΟΛΟ: ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ                                                           :                2 ΤΜΧ 
8. ΣΥΝΟΛΟ: ΡΑΚΕΤΕΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ                                                                 :               10 ΤΜΧ 

 

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ:            3958,00  Ε 

                                                                                                      ΦΠΑ 24%:               949,92  Ε 



                                                                                           ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:              4.907,92  Ε 

 

 

 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
            ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
 

       ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
       ΔΕ –A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                      Αρ. Μελέτης 13/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
    &  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
                     & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
 

 

Προμήθεια διαφόρου αθλητικού υλικού για τη διενέργεια και οργάνωση αθλητικών 
προγραμμάτων για την κατασκηνωτική περίοδο στη νησίδα «ΒΙΔΟ», καθώς επίσης και 
για τις κατασκηνώσεις «Σταμάτιος  Δεσύλλας»  στα Γουβιά, έτους 2021. 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας  

Η παρούσα μελέτη αφορά:                                                                                                                                                          

Την προμήθεια αθλητικού υλικού, η οποία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης και θα χρησιμοποιηθεί  για τη διενέργεια και οργάνωση  

αθλητικών προγραμμάτων, όσον αφορά την κατασκηνωτική περίοδο Ιούλιος –

Σεπτέμβριος, στις κατασκηνώσεις στη νησίδα «ΒΙΔΟ» και «Σταμάτιος Δεσύλλας» στα 

Γουβιά.                                                                                                  

Τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στον επιμέρους ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

Η έγκριση της δαπάνης του ποσού των 4.907,92  € συμπεριλαμβανομένου  και  του  
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 

Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε 

απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες 

ή/και οι ενώσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο 

παραγωγής ή/και εμπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας στην 



παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών και έχουν τις 

απαιτούμενες, από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, άδειες.) 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας  αυτής, θα γίνει με απευθείας ανάθεση και  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και τον Ν. 
4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών όπως ισχύει για  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής   έχουν:  
α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, 
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ,  
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 
Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και  εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους και θα 
υποβάλλονται   μέσα σε ενιαίο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα 
αναγράφονται  ευκρινώς: 
                                   
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού υλικού» 
Προϋπολογισμού μελέτης : 4.907,92  €  (με Φ.Π.Α.24%) 
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών       /…./2021). 
 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος 
προμηθευτής). 
 
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει : 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται 
στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

 
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 



Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
6. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε 

ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο    ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

      Η διάρκεια του αντικειμένου της παρούσας προμήθειας ορίζεται , από την 
υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 3 Ιουλίου 2021. 
      Η  προμήθεια των αθλητικών ειδών, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, προσωπικό 
και έξοδα του προμηθευτή. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές 
ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος 
προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

    Η παραλαβή της προμήθειας   θα πραγματοποιηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  με την 
έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών. 
  Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης  

των αθλητικών ειδών όπως προβλέπεται από την παρούσα μελέτη στο χώρο των 

κατασκηνώσεων στη νησίδα «ΒΙΔΟ» και  «Σταμάτιος Δεσύλλας» στα Γουβιά, ή όπου 

αλλού του υποδειχθεί από την υπηρεσία.                                                                                                  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

      Η πληρωμή της αξίας των αγαθών (άρθρο 200 του Ν.4412/2016) , θα γίνει μετά 
την έκδοση από τον οικονομικό φορέα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων & στοιχείων) και την έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου μας.  
   Ο οικονομικός φορέας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί 
να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις 
κρατήσεις αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 Εγγύηση συμμετοχής  και καλής εκτέλεσης δεν  απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 



72 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
     Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής, 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά 
που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 
 
 
 

     Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

   ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
  ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ 

          ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
           ΔΕ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
 

ΤΜΗΜΑ  Α  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (CPV……………………………..) 

A/A Είδος Προμήθειας Τεχνικά χαρακτηριστικά Ποσό
τητα 

Τιμή 
Μον. 

Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 Μπάλα 
ποδοσφαίρου 
προπόνησης , για τις 
ανάγκες άθλησης 
παιδιών , στα 
πλαίσια της 
κατασκηνωτικής 
περιόδου, στις 
κατασκηνώσεις στη 
νησίδα «ΒΙΔΟ» & 
«Στ.  Δεσύλλας»  στα 
Γουβιά. 

Τύπος : Select (contra, evolution, Palermo) ή 
ισοδύναμη, μέγεθος  No 5, υλικό από FPUS/ 
1100 ή TPU, γυαλιστερή πάχους 1,5 mm, με 
πλεκτή επιφάνεια, 100% χειροποίητη, υψηλής 
αντοχής ειδική για συνθετικό και φυσικό 
χλοοτάπητα. 

 
 
20 τμχ 

  

2 Δίχτυα εστίας 
ποδοσφαίρου για τα 
γήπεδα 5 Χ 5  

Διαστάσεις 3m Χ 2 m Χ 1 m 
 Πάχος 4,5 χιλ. εξάγωνο μάτι, υλικό από 
πολυαμίδιο με προστασία U.V. 

4/σετ     

 
3 Εμπόδια πλαστικά 

από PVC ύψους 30 
εκ. 

Εμπόδια προπόνησης από σκληρό πλαστικό, 
διαστ. Ύψους 30 cm  Χ πλάτος 48 cm. 
Διπλής κατεύθυνσης προπονητικό εργαλείο 

 
 
20 τμχ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 



για φυσική κατάσταση και συντονισμό ποδιών 
στο τρέξιμο και στα σπριντ, για μετακινήσεις 
πλάγιες και σε ευθεία γραμμή, καθώς και για 
γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.  

ΤΜΗΜΑ Β.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (CPV……………………………….. 

4 Μπάλα μπάσκετ 
προπόνησης Νο 5 

Μέγεθος mini Νο 5, κατασκευασμένη από 
υλικό PU  12 φετών, ανθεκτική και για 
εξωτερικά δάπεδα,  μονόχρωμη, τύπος molten 
ή ισοδύναμη 

 
20 τμχ 

  

5  
 
 
Κινητές Μπασκέτες 
(Για  αρχάριους) 

Βάση βινυλίου με δυνατότητα γέμισης με 
άμμο ή νερό 
Στεφάνι μασίφ ατσάλι 46 Χ Φ16 mm μαύρου 
χρώματος  
 Ύψος μεταβαλλόμενο 227-305 cm 
Σωλήνας τηλεσκοπικός τριών πόλων 
Ταμπλό πολυανθρακικό, πάχους 5 mm, με 
ατσάλινη μπορντούρα διαστ. 111Χ76 cm. 
 

 
 
4 τμχ 

  

6 Μπάλα μπάσκετ 
προπόνησης Νο 7 

Μέγεθος Νο 7, κατασκευασμένη από υλικό PU  
12 φετών, ανθεκτική και για εξωτερικά 
δάπεδα,  μονόχρωμη, τύπος molten ή 
ισοδύναμη 

10 τμχ   

7  
 
 
 
 
 
Κινητές Μπασκέτες 
(Για 
προχωρημένους) 

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
Μπασκέτα εξοπλισμένη με ένα ταμπλό άνετων 
διαστάσεων 136Χ 80 cm, από άθραυστο υλικό 
και προστασία από πολυαιθυλένιο, για 
βέλτιστη αντοχή στα ισχυρά χτυπήματα της 
μπάλας, αλλά και στις καιρικές συνθήκες. Το 
ύψος της μπασκέτας ρυθμίζεται εύκολα, 
μεταξύ 2,35 & 3,05 m, ενώ η ειδική βάση 
λαμβάνει φορτίο βάρους 160 kg, χωρίς να 
απαιτεί νερό, για ευκολία & ασφάλεια. 
ΣΤΕΦΑΝΙ: Υλικό στεφανιού: κατασκευή από 
ατσάλι με ελατήρια. 
ΔΙΧΤΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ: Περιλαμβάνεται δίχτυ από 
αδιάβροχο νάϋλον. 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ:45 cm για πρότυπο 
μπάλας μπάσκετ #7. 
ΤΑΜΠΛΟ: Υλικά ταμπλό: Άθραυστο tempered 
glass με προστασία από πολυαιθυλένιο 
Διαστ. Ταμπλό: 136,80 cm 
Πάχος ταμπλό: 3 mm 
ΣΤΥΛΟΣ: Ρύθμιση ύψους: από 2,35-3,05 cm. 
Υλικό στύλου: Μεταλλικός σωλήνας τριών τμχ  
Διάσταση στύλου:1,00 Χ 1,00 mm. 
ΒΑΣΗ: Υλικό βάσης: Ατσάλι 
Αντίβαρο βάσης: τουλάχιστον 160 kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 τμχ 

  

8 Διακριτικά 
προπόνησης 
(σαλιάρες) 

Φανέλα, σετ των 5 τμχ.,  διάφορα χρώματα, 
κυψελώδη ύφανσης, μέγεθος small- medium, 
polyester 100% 

 
10 σετ 

  



ΤΜΗΜΑ Γ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (CPV……………………………….. 

9 Μπάλα βόλεϊ 
προπόνησης 

Τύπος : molten ή ισοδύναμη,  από συνθετικό 
πολύ μαλακό υλικό Soft touch  με ραφές στις 
ενώσεις ανθεκτική και για εξωτερικά δάπεδα, 
δίχρωμη με επίσημες διαστάσεις 

 
 
20 τμχ 

  

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
Φιλέ βόλεϊ με 
ορθοστάτες 

Στυλοβάτες βόλεϊ μεταλλικοί, με ρυθμιζόμενο 
μηχανισμό ύψους: 
Στυλοβάτες βόλεϊ με βάσεις 
Κατασκευασμένες από σωλήνα Φ 16 
Εξωτερικός ρυθμιζόμενος μηχανισμός, ο 
οποίος να σταματά σε οποιαδήποτε θέση, έτσι 
ώστε να επιλέγουμε διαφορετικά ύψη 
Μηχανισμός τάνυσης του συρματόσχοινου 
Ζευγάρι 
 
 

 
 
 
 
 
2/σετ 

  

ΤΜΗΜΑ Δ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (CPV……………………………….. 

 
 
11 

 
Τραπέζια 
επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης 

Πάχος πλαισίου: 30mm με δίκτυ 
Πτυσσόμενα (σπαστά), για εύκολη μεταφορά 
και αποθήκευση 
Χρώματος ανοιχτό πράσινο ή μπλε 

          
 

4 

  

12 Μπαλάκια  πινγκ 
πονγκ 

Κατασκευής 2,7 γραμμαρίων  η μία, από 
πλαστικό αναπήδησης. 

  100  
τμχ 

  

13 Σετ ρακέτες πινγκ 
πονγκ 

Κάθε ρόπαλο πινγκ πονγκ να καλύπτεται από 

καουτσούκ υψηλής ποιότητας. 

 Κατασκευής ξύλου. 

     
 20 τμχ  

  

1. ΣΥΝΟΛΟ: ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΛΕΫ- ΜΠΑΣΚΕΤ- ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ:         140 ΤΜΧ 
2. ΣΥΝΟΛΟ: ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ                                                   :              4  ΣΕΤ 
3. ΣΥΝΟΛΟ: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ                                                                     :             20 ΤΜΧ 
4. ΣΥΝΟΛΟ:ΚΙΝΗΤΕΣ  ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ                                                                    :               4 ΤΜΧ 
5. ΣΥΝΟΛΟ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ                                                           :              10 ΣΕΤ 
6. ΣΥΝΟΛΟ: ΦΙΛΕ ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ                                                     :                2 ΣΕΤ 
7. ΣΥΝΟΛΟ: ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ                                                           :                2 ΤΜΧ 
8. ΣΥΝΟΛΟ: ΡΑΚΕΤΕΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ                                                                 :               10 ΤΜΧ 

 

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ:              

                                                                                                      ΦΠΑ 24%:               

                                                                                           ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:               

 

 

 
 
 

  Κέρκυρα……………………….. 
 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 


