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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

Αριθμός Μελέτης :  04/2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.436,00 € 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου PVC πάχους 6 – 8 mm με διαγράμμιση. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων τοίχου πάχους 5 cm. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων γραμμικού τύπου πάχους 5 cm. 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 

20Χ46 cm. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 

12Χ23 cm. 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μπασκετών μεταβαλλόμενου ύψους με βάση τοίχου  

(συνοδεύονται από κατάλληλες μπάλες). 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ εξοπλισμού πετοσφαίρισης (βόλεϊ). 

με συνοπτικό διαγωνισμό από το ελεύθερο εμπόριο σε ευρώ, με κριτήριο την συμφερότερη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τις πιστοποιήσεις και 

να καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές που 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης. Ταυτόχρονα, προς απόδειξη της τεχνικής 

ικανότητας και επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει 

πιστοποιητικό καταλληλότητας ειδικά για την εφαρμογή δαπέδων σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε ισχύ με άλλον φορέα που φέρει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλου φορέα, ο 

υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και Τ.Ε.Υ.Δ. για τον εν λόγω φορέα. 

Στην προσφορά των οικονομικών φορέων περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα προμήθειας, 

μεταφοράς, τοποθέτησης – εφαρμογής (με έντεχνο τρόπο) και εγγύησης ενός έτους του 

ανωτέρω εξοπλισμού στην κλειστή αίθουσα άθλησης της Κοινότητας Τρανοβάλτου, σύμφωνα 

µε όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσης μελέτης.  

 

Άρθρο 2ο:  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης και οριστικής εφαρμογής ορίζονται οι Ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 3ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις (±5%) στα 

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Με την 

προσφορά κάθε οικονομικού φορέα θα υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε 
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κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα : 

1. Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των επιμέρους υλικών, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, 

κ.λπ., και συνοπτικό πίνακα με περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της παρούσας, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής 

λειτουργίας – απόδοσης, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την έγκριση του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, για κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Σε αυτή τη διάρκεια της 

εγγύησης ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Δήμου, για την αντικατάσταση ή επισκευή κάθε τμήματος εξοπλισμού, για κάθε βλάβη ή 

φθορά που αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό ή κακή χρήση.  

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του οικονομικού φορέα ειδικά για την εφαρμογή δαπέδων σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε ισχύ με άλλον φορέα που φέρει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

4. Ειδικά για το αθλητικό δάπεδο, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα 

ελέγχου που θα βεβαιώνουν την ποιότητα, την αντοχή, την ασφάλεια και υγιεινή του 

προσφερόμενου δαπέδου. Απαραίτητα το αθλητικό δάπεδο θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΝ 14904, ενώ θα προσκομιστεί και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή, που να αφορά την κατασκευή των 

αντίστοιχων προϊόντων. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

 

Άρθρο 4ο : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Προκειμένου να διαπιστωθούν τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου 

είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, 

πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή του ο προσωρινός ανάδοχος να επιδείξει δείγμα του προσφερόμενου υλικού.  

 

Άρθρο 5ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Η τελική παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού θα γίνει στην κλειστή αίθουσα άθλησης 

της Κοινότητας Τρανοβάλτου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης και 

τελικής εφαρμογής του συνόλου του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 90 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Άρθρο 6ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 

περιγραφές του κάθε προσφερόμενου υλικού – εξοπλισμού συμπληρώνοντας με ευκρίνεια 

συνοπτικό πίνακα με περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα Παράρτημα Ι της 

παρούσας. Ο παραπάνω συνοπτικός πίνακας των τεχνικών χαρακτηριστικών με το συνοδευτικό 

υλικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση 

έλλειψής του.  
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Άρθρο 7ο: ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει 

τρεις επιμέρους φακέλους, των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», της «Τεχνικής Προσφοράς» και 

της «Οικονομικής Προσφοράς». Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων 

συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που φέρει σφραγίδα της υπηρεσίας και κατατίθεται στην αρμόδια 

επιτροπή διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Για την επιλογή 

της πιο συμφέρουσας προσφοράς μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται αποκλειστικά οι προσφορές που 

κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. Τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις (άνω 

του 5%) από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται (ποινή αποκλεισμού) στο 

σύνολό τους και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται.   

 

 
Σέρβια, 10/06/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 

Ο αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Α/Α 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ PVC & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

 

Αθλητικό δάπεδο τελικής επιφάνειας PVC κατάλληλο για αθλητικούς χώρους, πάχους 6 – 8 

mm, ενισχυμένο με πλέγμα υάλου για σταθερότητα διαστάσεων. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει μειωμένο κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω τριβής. Το δάπεδο 

οφείλει να είναι απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα, εκπομπές φορμαλδεΰδης, φθολικών ενώσεων 

και διαλυτικών. 

Το δάπεδο θα είναι σε ρολά πλάτους 1,50 – 2,00 μέτρων και μήκος άνω των 20 μέτρων 

που θα επικολλώνται στο υπόστρωμα (βιομηχανικό δάπεδο) με την προτεινόμενη κόλλα του 

κατασκευαστή ενώ οι αρμοί θα συγκολληθούν μεταξύ τους με τη μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης, με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμομονωτικό κορδόνι συγκόλλησης σε πλάτος 3 - 4 

mm. Ο περιμετρικός αρμός του δαπέδου θα γεμισθεί με συμβατή ελαστική μαστίχη και η 

γραμμογράφηση των 2 αγωνιστικών χώρων κανονικών διαστάσεων (μπάσκετ και βόλεϊ) θα γίνει με 

ειδική βαφή πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Επιπλέον : 

 Ο δείκτης απορρόφησης κραδασμών του δαπέδου πρέπει να είναι > ή = 25% κατά DIN 

18032. 

 Ο δείκτης αναπήδησης της μπάλας στο δάπεδο πρέπει να είναι > ή = 92% κατά DIN 18032. 

 Ο δείκτης αντίστασης στην εσοχή (οδόντωση) του δαπέδου πρέπει να είναι < ή = του 0,6 

mm κατά ΕΝ 1516. 

 Το αθλητικό δάπεδο πρέπει να είναι βραδύκαυστο (Cfl-s1) για λόγους ασφαλείας. 

 Το δάπεδο οφείλει να φέρει σήμα συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 14904. 

 Πριν την εφαρμογή των ρολών του δαπέδου ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει, με δική 

του ευθύνη και τη χρήση κατάλληλων υλικών, τυχόν υφιστάμενες ρηγματώσεις του 

βιομηχανικού δαπέδου. 

 Το χρώμα του δαπέδου και των διαγραμμίσεων θα αποφασιστούν από τις αρμόδιες τεχνικές 

υπηρεσίες του Δήμου. 

 Για το δάπεδο και τα υλικά διαγράμμισης θα προσκομιστούν έγγραφα στα οποία θα 

αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, η χώρα προέλευσης και το έτος 

κατασκευής.  

 

Α/Α 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm 

 

Προστατευτικό στρώμα τοίχου πάχους 5 cm και ύψους 93 cm ώστε να είναι δυνατή η 

προσαρμογή του στην μεταλλική κατασκευή που ορίζει την περίμετρο της κλειστής αίθουσας 

άθλησης. Στην τελική κατάσταση θα έχουν τοποθετηθεί 2 στρώματα των 93 cm ύψους (άνω και 

κάτω υφιστάμενου μεταλλικού στοιχείου διατομής Π) που θα διατρέχει περιμετρικά σχεδόν όλη 

την περίμετρο. Επιπλέον : 

 Το στρώμα θα τοποθετείται και θα αφαιρείται εύκολα με αυτοκόλλητο τύπου velcro σε δύο 

λωρίδες επιμερισμένες καθ’ ύψος.  

 Το εξωτερικό υλικό θα είναι συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής. 

 Το εσωτερικό υλικό θα είναι συμπιεσμένο foam (αφρώδες) υψηλής πυκνότητας  

 Ο δείκτης σκληρότητας πρέπει να είναι > ή = 90%. 

 Το χρώμα της συνθετικής δερματίνης θα είναι μπλε. 
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Α/Α 3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm 

 

Προστατευτικό στρώμα γραμμικού τύπου πάχους 5 cm και ύψους 10 cm ώστε να είναι 

δυνατή η προσαρμογή του σε οριζόντιο μεταλλικό στοιχείο (διατομής αντεστραμμένου Π) που 

διατρέχει περιμετρικά την κλειστή αίθουσας άθλησης σε ύψος 95 cm περίπου. 

 Το προστατευτικό στοιχείο θα τοποθετείται και θα αφαιρείται εύκολα με αυτοκόλλητο 

τύπου velcro ή άλλον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο εφόσον γίνει αποδεκτός 

από την υπηρεσία. 

 Το μήκος του στοιχείου δεν μπορεί να είναι > των 3 m. 

 Το εξωτερικό υλικό θα είναι συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής. 

 Το εσωτερικό υλικό θα είναι συμπιεσμένο foam (αφρώδες) υψηλής πυκνότητας  

 Ο δείκτης σκληρότητας πρέπει να είναι > ή = 90%. 

 Το χρώμα της συνθετικής δερματίνης θα είναι μπλε. 

 

Α/Α 4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΤΥΛΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 20Χ46 cm 

 

Προστατευτικό στρώμα στύλου (ενδεικτικής διατομής 20Χ46 cm) πάχους 5 cm και ύψους 

180 cm. Απαιτείται η πλήρης προσαρμογή του στο εν λόγω κατακόρυφο μεταλλικό στοιχείο 

(διατομής Η) της κλειστή αίθουσας άθλησης. 

 Το προστατευτικό στοιχείο θα τοποθετείται και θα αφαιρείται εύκολα με αυτοκόλλητο 

τύπου velcro που θα βρίσκεται στο πίσω του μέρος και θα διατρέχει κατακόρυφα όλο το 

ύψος των 180 cm. 

 Το εξωτερικό υλικό θα είναι συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής. 

 Το εσωτερικό υλικό θα είναι συμπιεσμένο foam (αφρώδες) υψηλής πυκνότητας  

 Ο δείκτης σκληρότητας πρέπει να είναι > ή = 90%. 

 Το χρώμα της συνθετικής δερματίνης θα είναι μπλε. 

 

Α/Α 5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΤΥΛΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 12Χ23 cm 

 

Προστατευτικό στρώμα στύλου (ενδεικτικής διατομής 12Χ23 cm) πάχους 5 cm και ύψους 

180 cm. Απαιτείται η πλήρης προσαρμογή του στο εν λόγω κατακόρυφο μεταλλικό στοιχείο 

(διατομής Η) της κλειστή αίθουσας άθλησης. 

 Το προστατευτικό στοιχείο θα τοποθετείται και θα αφαιρείται εύκολα με αυτοκόλλητο 

τύπου velcro που θα βρίσκεται στο πίσω του μέρος και θα διατρέχει κατακόρυφα όλο το 

ύψος των 180 cm. 

 Το εξωτερικό υλικό θα είναι συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής. 

 Το εσωτερικό υλικό θα είναι συμπιεσμένο foam (αφρώδες) υψηλής πυκνότητας  

 Ο δείκτης σκληρότητας πρέπει να είναι > ή = 90%. 

 Το χρώμα της συνθετικής δερματίνης θα είναι μπλε. 

 

Α/Α 6. ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 

 

Μπασκέτα μεταβαλλόμενου ύψους με βάση τοίχου η οποία είναι δυνατό να τοποθετηθεί επί 

του κεντρικού μεταλλικού υποστυλώματος της κλειστής αίθουσας άθλησης. Όλα τα υλικά – 

μικροϋλικά και η εργασία τοποθέτησης και προσαρμογής της μπασκέτας επί του μεταλλικού 
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σκελετού της αίθουσας επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας. Επιπλέον : 

 Η στεφάνη θα είναι διαμέτρου Φ45 από μασίφ ατσάλι με ελατήρια. 

 Το ύψος της μπασκέτας θα είναι, μεταβαλλόμενο με μανιβέλα μεταξύ 2,30 – 3,05 m (τελικό 

ύψος στεφάνης). 

 Το ταμπλό θα είναι κατασκευασμένο από πολυανθρακικό (PC) πάχους 5mm με χαλύβδινο 

πλαίσιο και οι διαστάσεις του θα είναι 140Χ90 cm (με απόκλιση 10%). 

 Η μπασκέτα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ΕΝ 1270. 

 Ο εξοπλισμός της μπασκέτας περιλαμβάνει τρεις (3) μπάλες μπάσκετ μεγέθους ν.5 και (2) 

μπάλες μπάσκετ μεγέθους ν.7 προδιαγραφών FIΒΑ (να φέρουν την ένδειξη FIBA 

APPROVED). 

 

Α/Α 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΒΟΛΕΙ) 

 

Πλήρης εξοπλισμός πετοσφαίρισης που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 Σετ ορθοστατών από αλουμίνιο διατομής Φ83 – Φ90, πιστοποιημένο κατά EN1271, με 

εσωτερικό μηχανισμό τανύσεως και αποσπώμενη μανιβέλα. 

 Ειδικές βάσεις τοποθέτησης των ορθοστατών οι οποίες πακτώνονται στο έδαφος. Η εργασία 

πάκτωσης των βάσεων είναι ευθύνη του αναδόχου και θα λάβει χώρα με τη χρήση ειδικού 

τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. καροτιέρα) με σκοπό τη μικρότερη δυνατή φθορά του 

βιομηχανικού δαπέδου. Η εν λόγω εργασία θα προηγηθεί της τοποθέτησης του αθλητικού 

δαπέδου. Όταν απομακρύνονται οι ορθοστάτες οι οπές θα καλύπτονται με ειδικά τεμάχια 

ίδιας τελικής επιφάνειας με το δάπεδο, η κατασκευή των οποίων είναι ευθύνη του 

αναδόχου.  

 Φιλέ διαστάσεων 9,5 m X 1,0 m με συρματόσχοινο στο εσωτερικό για τέντωμα και 

ξυλοπείρους στο πλάι. Περιλαμβάνει νήμα από πολυαμίδιο και μπορντούρα από PVC. 

 Ένα ζευγάρι αντένες για δίχτυ βόλεϊ, ρυθμιζόμενες και ύψους 85 cm πάνω από το δίχτυ.   

 Καλάθι μεταφοράς μπαλών (μπαλιέρα) μεταλλικού σκελετού και σάκου πολυαιθυλενίου με 

ενισχυμένη μπορντούρα και λαστιχένιες ρόδες. Δυνατότητα μεταφοράς 40 – 50 μπαλών. 

 Πέντε (5) μπάλες βόλεϊ μεγέθους ν.5, προδιαγραφών FIVB. 
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