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 Θέμα: Διευκρίνηση  Νο 2 στην διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού αθλητικών     

            εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 12/2022 μελέτη 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν σωστά οι τεχνικές 
προδιαγραφές στην ομάδα Α στον αριθ.7 - Σύστημα προσγείωσης  άλματος 
ύψους - & στον αριθ. 8 - Σύστημα προσγείωσης άλματος  επί κοντώ .  

Α. Παρακαλούμε όπως εξαλειφθούν οι  τεχνικές προδιαγραφές των 
συστημάτων προσγείωσης της ομάδας Α στους αριθ. 7 και 8 και να 
αντικατασταθούν  ως εξής: 

 
 

7.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ διαστάσεων 
7,00x4,25/4,00x0,70m 

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ IAAF ΣΕ ΙΣΧΥ 
 

Αποτελείται από τα εξής τεμάχια: 
 4 τεμάχια βάσης  
 1 Πάπλωμα ant ispike                              
 

Τα επί μέρους στοιχεία του στρώματος είναι:  
 
α) ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ 
 
Το αερό- αφρώδες υλικό 24kg/ m³ αποτελείται από κομμάτια που συνδέονται μεταξύ 
τους σε σταυρωτή διάταξη και ζώνες πολυουρεθάνης, εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματική και προοδευτική προσγείωση. 
 



β) ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΛΥΜΜΑ στοιχείων 
Τα καλύμματα από 1000 denier Tergal είναι ειδικά σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την 
σκληρότητά τους και να συντηρεί την ποιότητα του αφρώδους υλικού. 
 
Από την πάνω πλευρά του καλύμματος μέχρι την κάτω υπάρχουν τα εξής: 

Τεχνική περιγραφή: 
 

1. Η πάνω επιφάνεια από ένα ύφασμα κατά των καρφιών (επιστρωμένο βελονιά 
– βελονιά για να βελτιωθεί η ευελιξία και η αντοχή του υφάσματος). 
 
2. Αμέσως μετά υπάρχει περιμετρική κάλυψη με ύψος 20 εκ. σε κάθε στοιχείο από 
το ίδιο δικτυωτό ύφασμα κατά των καρφιών για την εξασφάλιση της διαφυγής του 
αέρος και τη βελτίωση της ποιότητας της προσγείωσης. 
 
3. Υπάρχουν κρίκοι, τοποθετημένοι περιμετρικά της κορυφής για την σύνδεση με 
το κάλυμμα κατά των καρφιών .  
 
4. Το κάλυμμα ανοίγει και κλείνει με φερμουάρ γύρω από τις 3 πλευρές του για 
να κάνει ευκολότερη την τοποθέτηση του αφρώδους και να εξασφαλίζει τέλεια 
απόληξη. 
 
5. Υπάρχουν λαβές για την μεταφορά, τοποθετημένες βολικά κάτω από το σημείο 
που το κάλυμμα κλείνει, ανθεκτικές στα σκισίματα και ραφή με 8 βελονιές. 
 
6. Κάθε στοιχείο έχει ιμάντες και ζώνες για σύνδεση με τα υπόλοιπα εξαρτήματα. 
 
7. Στην κάτω πλευρά το κυρίως κάλυμμα κάθε στοιχείου είναι κατασκευασμένο 
από 1000 dennier σκληρό Tergal για μεγαλύτερη αντοχή. 
 
8. Τέλος το κάθε στοιχείο φέρει κρίκους στις πιο χαμηλές γωνίες για την πρόσδεση 
του καλύμματος με το κάλυμμα  των καιρικών συνθηκών 

 
 
γ) ΠΑΠΛΩΜΑ Anti spike. 
 
Όταν όλα τα στοιχεία συνδεθούν μεταξύ τους, από πάνω τοποθετείται το πάπλωμα 
anti spike.  Αυτό έχει σκοπό να προστατέψει το κυρίως στρώμα από τα καρφιά καθώς 
επίσης βελτιώνει την άνεση του σημείου της προσγείωσης. 
 
Τεχνική περιγραφή: 

- Το πάπλωμα είναι κατασκευασμένο από κομμάτι αφρού, εξαιρετικά ανθεκτικό, 
υψηλής τεχνολογίας, με πάχος 7 cm., «περιφραγμένο» με διπλό ύφασμα κατά 
των καρφιών. 

- το κάλυμμα κατά των καρφιών συνδέεται με το στρώμα με αόρατους γάντζους 
ασφαλείας, καλυμμένους εξ ολοκλήρου από το πάπλωμα κατά των καρφιών, 
χωρίς κανένα κίνδυνο τραυματισμού του αθλητή. 



 
δ) ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
 
Για την προστασία κατά των καιρικών συνθηκών και τοποθετείται πάνω από το 
στρώμα ένα ειδικό κάλυμμα. 
Το υλικό είναι επεξεργασμένο ειδικά κατά των καιρικών φαινομένων και για ασφάλεια 
κατά των ακτινών UV. 
 
Συγκεκριμένα κατασκευάζεται από: 
Ένα κομμάτι επιφάνειας 1000 denier Tergal και στοιχεία τέντωσης με ιμάντες και τις 
ζώνες στις γωνίες που κλείνουν το κάλυμμα και τα οποία αποτρέπουν κάθε διείσδυση 
αέρος. 
 
ε) ΒΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
 
Διάσταση 700x425/400cm 
Είναι κατασκευασμένη από σωλήνα διαστάσεων 30Χ30Χ2 χιλιοστά με μπάρα 
συγκράτησης στις 2 πλευρές του στρώματος για να αποφεύγεται η μετακίνηση του. 
Είναι υπερυψωμένη από το έδαφος 10 εκ. και είναι θερμογαλβανισμένο. Απόλυτα 
σύμφωνη με τα στρώματα. 
 
H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001, ISO14001, ISO26001, 
ISO39001, ISO45001 και ISO50001. 
 
 
 

 

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
800X600X80cm 

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ WORLDATHLETICS (IAAF) ΣΕ ΙΣΧΥ 

Με πιστοποίηση WA (ΙΑΑF) για το Ολυμπιακό άθλημα « άλμα επί κοντώ» και διαστάσεις 8,00 Χ 
6,00 Χ 0,8m. 

Το στρώμα είναι κατάλληλο για την διεξαγωγή διεθνών & εθνικών επίσημων αγώνων όλων των 
επιπέδων. 

Ως προς τα υλικά κατασκευής :  

Η κεντρική βάση διαστάσεων 500x600x73 αποτελείται από 3 επιμέρους τεμάχια με διαστάσεις  
200x500x73cm το καθένα. Κάθε τεμάχιο είναι κατασκευασμένο από αφρό 3 στρώσεων 
πυκνότητας Τ25/Τ21. 
Tα τεμάχια της βάσης είναι επενδυμένα με ανθεκτικό υλικό (PVC 650gr βραδύκαυστο), με 
καλύμματα  και δέστρες ασφαλείας μεταξύ τους. 
Επιπροσθέτως, φέρει 2 εμπρόσθιες αφρώδεις σφήνες διαστάσεων 300X250cmμε διαγώνιο 
κόψιμο από 80cmέως 20cmεπενδυμένες με PVC650g rκαθώς και ένα αφρώδες στρώμα με 
κόψιμο σχήματος V επενδυμένο με PVC 650gr. 



Το σύστημα προσγείωσης άλματος επί κοντώ διαθέτει ένα παπλωματίδιο  anti-spike , 
διαστάσεων 800x600x7cmαπό αφρό πυκνότητας Τ25 επενδυμένο με δίχτυ PVC 380gr. 
Προσαρμόζεται με δέστρες ασφαλείας στην βάση και το anti-spike υλικό κατασκευής του, είναι 
ανθεκτικό στα καρφιά των υποδημάτων των αθλητών.  

Το σύστημα προσγείωσης διαθέτει αδιάβροχο εξωτερικό κάλυμμα προστασίας από τις καιρικές 
συνθήκες, διαστάσεων 8,00x6,00x0,8m κατασκευασμένο από PVC 650gr. 

Η βάση του στρώματος έχει διαστάσεις 800x600cmκαι είναι κατασκευασμένη  από γαλβανιζέ 
σωλήνες με μπάρα συγκράτησης στις 2 πλευρές του στρώματος για να αποφεύγεται η 
μετακίνηση του. Είναι υπερυψωμένη από το έδαφος 10cmκαι είναι απόλυτα σύμφωνη με τα 
στρώματα. 

 

Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001. 

Hπρομηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001, ISO14001, ISO26001, 
ISO39001, ISO45001 και ISO50001. 

 

 

Β. Επίσης θα πρέπει να εξαλειφθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της ομάδας Γ και να 
αντικατασταθούν ως εξής: 

 

1. ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ FIG 

Είναι κατασκευασμένο από στρόγγυλες δοκούς βαρέως τύπου με διάμετρο τουλάχιστον 70mm 
και ρυθμίζεται καθ’ ύψος από 2700 έως 2950mm με ειδικό πέλμα βάσης επάνω στο οποίο 
υπάρχει αρίθμηση 275 και 280mm FIG. 
Στην κεφαλή των δύο κάθετων δοκών υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό μεταλλικό εξάρτημα με 
ειδική αναμονή για την στερέωση της μπάρας μονόζυγου και φέρει εκατέρωθεν δύο άγκιστρα 
από όπου γίνεται η στερέωση του οργάνου με συρματόσχοινα εσωτερικού πυρήνα. 

Η στερέωση του οργάνου γίνεται στο έδαφος, σε βάσεις υποδαπέδιες που συνοδεύουν το 
όργανο.  
Στην απόληξη στερέωσης υπάρχει στα δύο συρματόσχοινα ειδικός εντατήρας μονής κίνησης για 
την χαλάρωση ή τάνυση αυτών. 
Η μπάρα του μονόζυγου είναι από ειδικό κράμα ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μετάλλου με εσωτερική 
ενίσχυση από ανοξείδωτο συρματόσχοινο που απολήγει στις δύο κεφαλές στερέωσης στα άκρα.  
Έχει διάμετρο 28mm.  

ΣΕΤ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝΟΖΥΓΟΥ FIG 

Ta στρώματα καλύπτουν συνολικά 37,5 τ.μ. και είναι δίχρωμα, κόκκινα και κρέμ χρώμα. 



Είναι κατασκευασμένα από πολυστρωματικό αφρό πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης.  

Έχουν αφαιρούμενο κάλυμμα, βραδύκαυστο, κατηγορίας Μ2, των 1000 denier. 

Φέρουν λαβές για την μεταφορά τους και εγκοπές για την συναρμολόγησή τους ώστε να μην 
αφήνουν κενά.  

Κάποια από τα στρώματα φέρουν ελλιπή σημεία ώστε να περικλείουν τα πέλματα του οργάνου. 

Τα απαιτούμενα στρώματα έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

6 τεμάχια διαστάσεων 300x200x20cm 
1 τεμάχιο διαστάσεων 30x20x200cm 
2 τεμάχια πρόσθετα διαστάσεων 400x200x10cm 
 
Όλη η περίμετρος των στρωμάτων είναι καλυμμένη με θήκη από PVC. 

 

2. ΚΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΩΝ FIG 

Με ρυθμιζόμενη ελαστικότητα (κανονικό – πολύ ελαστικό) 

Σκελετός κατασκευασμένος από ορθογώνιες δοκούς βαρέως τύπου, διαφορετικών διαστάσεων, 
με ρυθμιζόμενο ύψος 100mm και 80mm εσωτερικά. 
Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από τρία στοιχεία εκατέρωθεν και ένα οριζόντιο επάνω 
στο οποίο είναι στερεωμένη η μπάρα ανάρτησης των κρίκων που φέρει δύο οδηγούς σιωπηρής 
λειτουργίας για το άνοιγμα των κρίκων μεταξύ τους δεξιά και αριστερά. 
Η ρύθμιση του ύψους της κατασκευής επιτυγχάνεται με δύο συρματόσχοινα εκατέρωθεν με 
οδηγούς για το επιθυμητό ύψος χρήσης που ελέγχουν τα δύο τηλεσκοπικά πέλματα που φέρουν 
αρίθμηση και ορίζουν το ύψος σε 2650 / 2700 / 2750 / 2800 FIG / 2850 / 2900mm. 
Το ύψος των κρίκων λαβής εσωτερικά πρέπει να είναι 2800mm από το δάπεδο. 
Η στερέωση του πλαισίου γίνεται σε τέσσερα διπλά σημεία στις υποδαπέδιες βάσεις που 
συνοδεύουν το όργανο με συρματόσχοινα τα οποία φέρουν δύο εντατήρες ρύθμισης, μονής 
κίνησης, για χαλάρωση ή τάνυση αυτων και καταλήγουν σε αλυσίδες με 25 κρίκους και ράουλα.  
Οι κρίκοι είναι κατασκευασμένοι από πολύφυλλο ξύλο και αναρτώνται από ιμάντες 
ρυθμιζόμενους, στριφτάρια και ρουλεμάν για την σύνδεση με το πλαίσιο. 
Να έχει ύψος 6000mm, πλάτος 4300mm τουλάχιστον και να μην ζυγίζει περισσότερο από 
135Kg.  

ΣΕΤ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΚΡΙΚΩΝ FIG 

Ta στρώματα καλύπτουν συνολικά 10 τ.μ. και είναι δίχρωμα, κόκκινο και μπεζ χρώμα. 

Είναι κατασκευασμένα από πολυστρωματικό αφρό πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης.  

Έχουν αφαιρούμενο κάλυμμα, βραδύκαυστο, κατηγορίας Μ2, των 1000 denier. 

Φέρουν λαβές για την μεταφορά τους και εγκοπές για την συναρμολόγησή τους ώστε να μην 
αφήνουν κενά.  



Κάποια από τα στρώματα φέρουν ελλιπή σημεία ώστε να περικλείουν τα πέλματα του οργάνου. 

Τα απαιτούμενα στρώματα έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 
2 τεμάχια διαστάσεων 200x100x20cm 
1 τεμάχιο διαστάσεων 300x200x20cm 

Όλη η περίμετρος των στρωμάτων είναι καλυμμένη με θήκη από PVC. 

 

3. ΙΠΠΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ FIG 

Ρύθμιση ύψους από 700-1400mm 

Το όργανο αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό της βάσης και το σώμα με την επιφάνεια 
ασκήσεων από γνήσιο δέρμα. Οι λαβές είναι κατασκευασμένες από πολύφυλλο ξύλο με βάση 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Φέρει αλυσίδα στερέωσης στο δάπεδο με εντατήρα. Συνοδεύεται 
από προστατευτικά των πελμάτων και της στερέωσης. 
Η βάση στερέωσης του ίππου αποτελείται από δύο οριζόντια και δύο κάθετα υπό γωνία 
στοιχεία.  
Τα οριζόντια πέλματα φέρουν έκαστο δύο βίδες ασφαλείας με τις οποίες στερεώνονται σε αυτά 
τα δύο κάθετα στοιχεία – πόδια του ίππου με εσωτερική τηλεσκοπική κίνηση που ρυθμίζει το 
ύψος του οργάνου από 900-1400mm και με την υποστήριξη ελατηρίου. 
Η ρύθμιση και η ασφάλιση του ύψους επιτυγχάνεται με σύστημα λαβής με επιλογή πείρου που 
επιλέγει το επιθυμητό ύψος και ασφαλίζει με περιστροφικό κλείστρο μισής στροφής στην γωνία 
της εξωτερικής ορθογώνιας δοκού. Τα δύο πέλματα φέρουν προστατευτικά δαπέδου 
αντιολισθηρά από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο.  
Οι λαβές ρυθμίζονται σε απόσταση μεταξύ τους με ειδικό σύστημα κάτω από την κοιλιά του 
ίππου με επιλογή απόστασης στην επιφάνεια του σώματος. 

Η βάση του ίππου είναι βαμμένη με εποξειδική βαφή σε κόκκινο χρώμα. 
Η αλυσίδα αγκύρωσης περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό του οργάνου. 

Τα προστατευτικά των πελμάτων και της αλυσίδας στερέωσης είναι κατασκευασμένα από 
καλουπωτό διογκωμένο πολυαιθυλένιο σε κόκκινο χρώμα. 

Συνοδεύεται από καρότσι μεταφοράς. 

ΣΕΤ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΕΣ FIG 

Τα στρώματα καλύπτουν συνολικά έκταση 16 τ.μ. και είναι δίχρωμα σε κόκκινο και κρέμ χρώμα. 

Είναι κατασκευασμένα από πολυστρωματικό αφρό πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης.  

Έχουν αφαιρούμενο κάλυμμα, βραδύκαυστο, κατηγορίας Μ2, των 1000 denier. 

Φέρουν λαβές για την μεταφορά τους και εγκοπές για την συναρμολόγησή τους ώστε να μην 
αφήνουν κενά.  

Κάποια από τα στρώματα φέρουν ελλιπή σημεία ώστε να περικλείουν τα πέλματα του οργάνου. 



Τα απαιτούμενα στρώματα έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

2 τεμάχια με εγκοπές για τα πόδια διαστάσεων 400x200x10cm. 

Όλη η περίμετρος των στρωμάτων είναι καλυμμένη με θήκη από PVC.  

 

4. ΤΑΠΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 

Περιγραφή-Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Επίσημων αγώνων με πιστοποίηση της Παγκόσμιας Γυμναστικής Ομοσπονδίας (FIG) 

Διαστάσεις : 14 x 14 m.  

 

 

5. ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ FIG 

Ρύθμιση ύψους από 900 – 1400mm. 

Το όργανο αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό της βάσης και το σώμα ασκήσεων από 
αλουμίνιο, με επένδυση συνθετικό αντιολισθηρό αδιάβροχο δέρμα. 

Η βάση στερέωσης της δοκού αποτελείται από δύο οριζόντια και δύο κάθετα υπό γωνία 
στοιχεία. 
Τα οριζόντια πέλματα φέρουν έκαστο δύο βίδες ασφαλείας με τις οποίες στερεώνονται σε αυτά 
τα δύο κάθετα στοιχεία – πόδια της δοκού με εσωτερική τηλεσκοπική κίνηση που ρυθμίζει το 
ύψος του οργάνου από 900-1400mm με την υποστήριξη ελατηρίου. Η ρύθμιση και η ασφάλιση 
του ύψους επιτυγχάνεται με σύστημα λαβής με επιλογή πείρου που επιλέγει το επιθυμητό ύψος 
και ασφαλίζει με περιστροφικό κλείστρο μισής στροφής στην γωνία της εξωτερικής ορθογώνιας 
δοκού. 

Τα δύο πέλματα φέρουν προστατευτικά δαπέδου αντιολισθηρά από υψηλής ποιότητας 
πολυαιθυλένιο. 
Η βάση της δοκού είναι βαμμένη με εποξειδικό κόκκινο χρώμα.  
Τα προστατευτικά των ποδιών της δοκού είναι κατασκευασμένα από καλουπωτό διογκωμένο 
πολυαιθυλένιο σε κόκκινο χρώμα. 
Συνοδεύεται από καρότσι μεταφοράς. 

ΣΕΤ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΟΚΟΥ FIG 

Τα στρώματα καλύπτουν συνολικά έκταση 52 τ.μ. και είναι δίχρωμα, σε κόκκινο και κρεμ 
χρώμα. 

Είναι κατασκευασμένα από πολυστρωματικό αφρό πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης.  

Έχουν αφαιρούμενο κάλυμμα, βραδύκαυστο, κατηγορίας Μ2, των 1000 denier. 



Φέρουν λαβές για την μεταφορά τους και εγκοπές για την συναρμολόγησή τους ώστε να μην 
αφήνουν κενά.  

Κάποια από τα στρώματα φέρουν ελλιπή σημεία ώστε να περικλείουν τα πέλματα του οργάνου. 

Τα απαιτούμενα στρώματα έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

4 τεμάχια διαστάσεων 200x100x20cm 
6 τεμάχια διαστάσεων 200x200x20cm 
2 τεμάχια με εγκοπές διαστάσεων 300x200x20cm 
1 τεμάχιο διαστάσεων 300x200x20cm 
1 τεμάχιο επιπρόσθετο διαστάσεων 400X200x10cm 

Όλη η περίμετρος των στρωμάτων είναι καλυμμένη με θήκη από PVC. 

 

6. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΖΥΓΟ ΑΝΔΡΩΝ FIG 
Mε ρύθμιση ύψους από 1650 – 2300mm και άνοιγμα μπαρών από 420-520mm. 

Κατασκευή από χαλύβδινους σωλήνες ορθογωνικής και κυκλικής διατομής βαρέως τύπου. 

Η βάση του δίζυγου αποτελείται από τέσσερις δοκούς που συνδέονται μεταξύ τους με δύο 
ορθογωνικές φλάντζες διπλής επιφάνειας, έκαστη των οποίων φέρει οκτώ ατσάλινες βίδες για 
την συναρμολόγησή της και την στήριξη επάνω της τα τέσσερα κάθετα στοιχεία από διάτρητο 
βαρέως τύπου με χυτή έδρα, τα οποία αποτελούν τη βάση στήριξης των μπαρών και φέρουν 
από ένα κλείστρο ασφαλείας για την στερέωσή τους στο επιθυμητό ύψος.  

Το αγωνιστικό δίζυγο θα πρέπει να φέρει στα τέσσερα πέλματα έδρασης, πρόσθετες 
προεκτάσεις από συμπαγή χάλυβα για πρόσθετη σταθερότητα του οργάνου κατά τη χρήση και 
θα στερεώνονται διαγώνια με δύο βίδες έκαστη. 
Όλες οι απολήξεις των πελμάτων φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από υψηλής ποιότητας 
πολυαιθυλένιο. 

Οι δοκοί ολίσθησης των μπαρών, κάθετα, είναι από συμπαγές ανοξείδωτο ΙΝΟΧ AISI 314 
χάλυβα που στον κορυφή τους φέρουν ειδική αναμονή σχήματος λαιμού κύκνου, με τη βάση 
στερέωσης για τις μπάρες ασκήσεων και ελεγχόμενη περιστροφή για το άνοιγμα-κλείσιμο των 
μπαρών μεταξύ τους.  
Φέρουν αρίθμηση ανά 5cm για την ρύθμιση του ύψους των μπαρών στο επιθυμητό σημείο και 
επιτυγχάνεται με την πίεση σφαιρικού πείρου με πολύ εύκολο τρόπο, αφού ελευθερωθεί το 
ρυθμιζόμενο άγκιστρο ασφάλισης. 

Οι μπάρες του δίζυγου είναι από πολυστρωματικό φύλλο ξύλου ενισχυμένο εσωτερικά με 
μεταλλική υποστήριξη, οβάλ διατομής, και έχουν μήκος 3500mm. 
Θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 3400x2500mm και θα είναι βαμμένο εποξειδικά με κόκκινο 
χρώμα. 
Συνολικά δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 240kg. 

ΣΕΤ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΖΥΓΟΥ ΑΝΔΡΩΝ FIG 



Τα στρώματα καλύπτουν συνολικά έκταση 41τ.μ. και είναι δίχρωμα, κόκκινο και κρεμ χρώμα. 
Είναι κατασκευασμένα από πολυστρωματικό αφρό πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης.  
Έχουν αφαιρούμενο κάλυμμα, βραδύκαυστο, κατηγορίας Μ2, των 1000 denier. 
Φέρουν λαβές για την μεταφορά τους και εγκοπές για την συναρμολόγησή τους ώστε να μην 
αφήνουν κενά.  
Κάποια από τα στρώματα φέρουν ελλιπή σημεία ώστε να περικλείουν τα πέλματα του οργάνου. 
Τα απαιτούμενα στρώματα έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

1 τεμάχιο διαστάσεων 200x200x20cm 
2 τεμάχια με εγκοπές για τα πόδια του οργάνου, διαστάσεων 200X200x20cm 
4 τεμάχια με εγκοπές για τα πόδια του οργάνου, διαστάσεων 260x200x20cm 
1 τεμάχιο κεντρικό στρώμα, διαστάσεων 260X70x20cm 

1 τεμάχιο διαστάσεων 300X20x20cm 

Όλη η περίμετρος των στρωμάτων είναι καλυμμένη με θήκη από PVC. 

 

 

7. ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΣ, FIG 

Βατήρας αλμάτων με 8 μεταλλικά ελατήρια, βάρους 25 κιλών, πιστοποιημένος από την F.I.G.  
Διαστάσεις σανίδας: 120x60cm από πολυστρωματικό ξύλο με επένδυση μοκέτας 
Φέρει λαβές μεταφοράς στο πλαίσιο 

 

8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΜΑΤΩΝ FIG 

Ρύθμιση ύψους από 1000 – 1350mm 

Το όργανο είναι κατασκευασμένο από επιμέρους στοιχεία που αποτελούν το σύνολο της 
τράπεζας αλμάτων και είναι τα ακόλουθα: 

_ Κεντρική δοκός με τηλεσκοπική βάση 
_ Μεταλλική πλάκα στερέωσης της τράπεζας αλμάτων 
_ Βάση πέλμα με τέσσερα στοιχεία 
_ Μηχανισμός ρύθμισης του ύψους από 1000-1350mm,  με λαβή οριζόντιας κίνησης και σημείο 
επιλογής με ήχο «κλικ» και ένδειξη του ύψους 
_ Σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος 
_ Επιφάνεια αλμάτων (τράπεζα) δίχρωμη από κόκκινο και μπεζ χρώμα 
_ Προστατευτικά καλύμματα κάθετης δοκού, τηλεσκοπικά. 

Η κεντρική δοκός είναι κατασκευασμένη από ορθογώνιους σωλήνες, βαρέως τύπου, και 
τηλεσκοπική κίνηση για τη ρύθμιση του ύψους. 
Στην κορυφή της εσωτερικής δοκού τοποθετείται μεταλλική πλάκα ειδικά διαμορφωμένη ώστε 
να στερεωθεί με ασφάλεια η τράπεζα αλμάτων σε έξι σημεία και η κεντρική δοκός σε τέσσερα 
σημεία. 



Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της τράπεζας είναι με άγκιστρο κλείστρο οριζόντιας κίνησης 
που ελευθερώνει την τηλεσκοπική δοκό με ελατήριο να επιλέξει το επιθυμητό ύψος. Η κάθετη 
δοκός στερεώνεται με ειδική φλάντζα επάνω στη βάση με τα τέσσερα στοιχεία πέλματα που 
στην απόληξή τους φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο και 
στερεώνονται με τέσσερις βίδες και αποστάτες. 

Η αγκύρωση του οργάνου στο έδαφος επιτυγχάνεται με επιδαπέδιες βάσεις που συνοδεύουν το 
όργανο και σταθεροποιεί το όργανο κατά την χρήση με δύο εντατήρες και κλειδιά carabiner. 
Η επιφάνεια της τράπεζας αλμάτων είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό σύνθετο σκελετό με 
επικάλυψη από συνθετικό δέρμα με εμπρόσθιο μέρος απορρόφησης κραδασμών, με 
αντιολισθηρή επαφή με τα χέρια και δίχρωμη σε κόκκινο και μπεζ χρώμα. 
Τα προστατευτικά της βάσης του οργάνου αποτελούνται από τρία τεμάχια και είναι από υψηλής 
ποιότητας πολυαιθυλένιο, καλουπωτά, και φέρουν αρίθμηση για τον έλεγχο του ύψους της 
τράπεζας από 1050 – 1350mm. 

ΣΕΤ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ FIG 

Τα στρώματα καλύπτουν συνολικά έκταση 15,6 τ.μ. και είναι δίχρωμα, κόκκινο και μπεζ χρώμα. 
Είναι κατασκευασμένα από πολυστρωματικό αφρό πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης.  
Έχουν αφαιρούμενο κάλυμμα, βραδύκαυστο, κατηγορίας Μ2, των 1000 denier. 
Φέρουν λαβές για την μεταφορά τους και εγκοπές για την συναρμολόγησή τους ώστε να μην 
αφήνουν κενά.  
Κάποια από τα στρώματα φέρουν ελλιπή σημεία ώστε να περικλείουν τα πέλματα του οργάνου. 

Τα απαιτούμενα στρώματα έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 
3 τεμάχια διαστάσεων 300x260x20cm 
1 τεμάχιο πρόσθετο διαστάσεων 600X200x10cm με σημειωμένη περιοχή. 

Όλη η περίμετρος των στρωμάτων είναι καλυμμένη με θήκη από PVC.  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO14001:2015, 
ISO26000:2010, ISO39000,  ISO45001:2018 και ISO50001:2018. 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποιητικό FIG. 

     
                                                       Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τμήματος 

 

                    Λυμπερίδου Φανή 
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