
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Α. Τεχνικές προδιαγραφές 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 
εξειδικεύονται στο ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του Παραρτήματος Ι. 
Ειδικά Τεχνικές Περιγραφές για τα Τμήματα τα οποία δεν γίνεται αναφορά λεπτομερής στο 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του Παραρτήματος I: 
 
ΤΜΗΜΑ 3: Εκτυπωτικό Χαρτί  

1 

Φωτοαντι
γραφικό 
χαρτί 
μεγέθους 
Α4 80gr 
(συσκ. 
500 
φύλλων) 

Χαρτί 80 γραμμαρίων για την παραγωγή καθημερινών εκτυπώσεων με 

εξαιρετική ποιότητα, κατάλληλο για όλους τους τύπους μαχανημάτων laser 

και inkjet, καθώς και για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax. Διακρίνεται 

για την λευκότητα του στα 160 CIE, με πάχος 106 microns και με 93% 

αδιαφάνεια. 1 δεσμίδα των 500 φύλλων. 

 
ΤΜΗΜΑ 4: ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1 Ελληνοαραβικό Λεξικό, Κανταμάνι Άχμαντ 

Λεξικό  Ελληνοαράβικο με προφορά όλων 
των λημμάτων ελληνικής και αραβικής 
γλώσσας, αριθμός σελίδων 1024, διατάσεις 
14χ10 

2 
Μάθε μόνος σου Αγγλικά (Α1),Ματσούκας 
Αρίσταρχος 

Αριθμός Σελίδων: 548 

Εξώφυλλο: Σκληρό  

Διαστάσεις: 25x18 

Γλώσσα Γραφής: ελληνικά~αγγλικά 

Έτος Έκδοσης: 2005 

  

3 
Μάθε μόνος σου Γερμανικά,Ορφανού 
Γερμανία – Σπήλια Χρυσάνθη 

Αριθμός Σελίδων: 344 

Εξώφυλλο: Σκληρό 

Διάσταση: 17 x 24 εκ 

BARCODE: 9789608458218 

ISBN: 978-960-8458-21-8 

 
 
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1 Αποθήκευση αρχείων USB 64 GB, όλα τα 

χρώματα με εγγύηση προμηθευτή 2 ετών, 

συμβατότητα με όλες τις συσκευές. 

Πρακτικό καπάκι που προστατεύει το USB. 
Συμβατό με τις προδιαγραφές του  USB 3. 01, 
Συμβατό με παλαιότερες  USB 2. 0 θύρες 



 

2 Οπτικοί δίσκοι CD-R, χωρητικότητας 700MB, 
μέγιστη ταχύτητα εγγραφής 52  

Συμβατά με τα περισσότερα players και Drives 
των PC & Mac, κατάλληλα για Αποθήκευση 
αντιγράφή, δημιουργία back-up αρχείων  CD-R  
700 MB 52x . 

3 Πολύμπριζο 5 θέσεων Πολύπριζο λευκό με διακόπτη τύπου πρίζας 
σούκο για παράλληλες συνδέσεις ηλεκτρικών 
συσκευών, με καλώδιο 1m. 

 
 

4 Ποντίκι ασύρματο να διαθέτει οπτικό 
αισθητήρα που προσφέρει ομαλή κίνηση του 
κέρσορα και ασύρματη συνδεσιμότητα για 
μέγιστη ευελιξία, μαύρου χρώματος. 

Τύπος λειτουργίας: Ασύρματο 
Αριθμός Πλήκτρων: 3 
Ροδέλα Πλοήγησης: Διαθέτει 
Τύπος Μπαταρίας: AAA 
Χρώμα: Μαύρο 
Βάρος σε gr: 58 

5 Ποντίκι ενσύρματο  Ανάλυση Κίνησης (DPI): έως 1000 dpi 

Τύπος Αισθητήρα: Οπτική 

Σύνδεση: Ενσύρματο - USB 

Πλήκτρα: 3 

6 Συσκευή Σταθερού τηλεφώνου  Επιτραπέζιο τηλέφωνο με LCD οθόνη, 50 
μνήμες, αναγνώρισης καλούντος & κλείδωμα 
πληκτρολογίου. 
 

7 Καλώδιο τηλέφωνου με έτοιμα κλιπς (15μ) καλώδιο τηλεφώνου έτοιμο Κλιπς, αρσ-αρσ 
Λευκό μήκος 15 μέτρα 

8 Καλώδιο δικτύου  15m Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων UTP 
C6 μήκους 15 μέτρων για δικτύωση 
περιφερειακών, σταθερών και φορητών 
υπολογιστών μέσω switch. 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

1 
Μελάνια για HP inkjet για  Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 (Μαύρο χρώμα) 

Κατάλληλο inkjet για  Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 Χρώμα: μαύρο  Τύπος 
Αναλωσίμου: Ink. Εκτιμώμενος Αριθμός 
Σελίδων Εκτύπωσης: 165.  

2 
Μελάνια για HP inkjet για Πολυμηχάνημα 
Officejet pro 6960 κιτρινο  χρώμα) 

Κατάλληλο inkjet για  Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 Χρώμα: κίτρινο   Τύπος 
Αναλωσίμου: Ink. Εκτιμώμενος   Απόδοση 
σελίδων (έγχρωμων): 200 σελίδες. 
Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης: 3,25 pl, 6,8 pl. 

3 
Μελάνια για HP inkjet για Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 (κόκκινο χρώμα) 

Κατάλληλο inkjet για  Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 Χρώμα: κόκκινο    Τύπος 
Αναλωσίμου: Ink. Εκτιμώμενος   Απόδοση 
σελίδων (έγχρωμων): 200 σελίδες. 



 

Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης: 3,25 pl, 6,8 pl. 

4 
Μελάνια για HP inkjet για  Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 μπλέ  χρώμα) 

Κατάλληλο inkjet για  Πολύμηχάνημα 
Officejet pro 6960 Χρώμα: Κόκκινο    Τύπος 
Αναλωσίμου: Ink. Εκτιμώμενος   Απόδοση 
σελίδων (έγχρωμων): 200 σελίδες. 
Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης: 3,25 pl, 6,8 pl. 

5 Toner OKI MB472 
Γνήσιο TONER OKI, χρώματος μαύρου, με 
χωρητικότητα 7000 σελίδων Υπολογισμένα με 
5% επικάλυψη σε χαρτί Α4,  

6 ΟΚΙ MB 471 drum Orizinal 
Γνήσιο Drum Oki, Μέγιστος αριθμός 
σελίδων: Μαύρο - 25.000 σελίδες. 
(Υπολογισμένα με 5% επικάλυψη σε χαρτί Α4) 

 
ΤΜΗΜΑ 7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

1 Air Hockey 
Hockey Ξύλινο Ice Hockey Table. Διαστάσεις 
προϊόντος: 59,8 x 34 x 13 εκ. 

2 Dixit 
Επιτραπέζιο οικογενειακό παιχνίδι, είδος: 
επιδεξιότητα, παίχτες 3-6,  

3 Domino 
παιχνίδι με ξύλινα πλακάκια σε συσκευασία 
που επιτρέπει να το μεταφέρετε εύκολα 

4 Ludo 

Επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει 1 
Ξύλινο ταμπλό 
16 πιόνια σε 4 χρώματα 
Δύο ζάρια 

5 Monopoly 

Επιτραπέζιο παιχνίδι αγοραπωλησίας 
ιδιοκτησιών, το οποίο περιλαμβάνει  ταμπλό, 
8 πιόνια, 28 κάρτες ιδιοκτησίας, 32 κάρτες, 2 
ζάρια, 32 σπίτια, 12 ξενοδοχεία, χρήματα και 
οδηγίες  

6 Tζένγκα Παιχνίδι επιδεξιότητας με ξύλινα τουβλάκια 

7 Uno 
Οικογενειακό παιχνίδι με κάρτες από 2-10 
παίκτες  

8 Καραόκε Ηχείο με λειτουργία καραόκε  

9 Κύβος του Ρούμπικ 
Ξύλινος  Χρωματιστός Κύβος 
Ακόνισε το   - Mεγεθος : 5εκ. 

10 Μάντεψε ποιος;  
Κατάλληλο για 2 παίκτες, τύπος οικογενειακό, 
διαστάσεις συσκευασίας  
4.1x30.5x26.7 cm 

11 Παζλ (500 – 1000 κομμάτια) Παζλ με κλασικά θέματα – εικόνες  

12 Σκάκι 
Ξύλινο σκάκι με πιόνια – φιγούρες, διάστασης 
50χ26 

13 Σκραμπλ Παιχνίδι λέξεων, με  

14 Τάβλι  Ξύλινο τάβλι με πιόνια, διάστασης 50χ26 

15 Τράπουλα 
100% πλαστική, Διαστάσεις: 9,1 x 6,5 x 2cm, 
Βάρος: 0,15kg 

 

 



 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στη Δομή, θα γίνεται με δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά και στην ποσότητα που παραγγέλνει η Δομή , 

εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της αντίστοιχης παραγγελίας. 

2. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου, φαξ ή/και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, στα οποία θα στέλνονται τα αιτήματα  εγγράφως για τις 

ανάγκες της Δομής. 

3. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 

παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην  Δομή και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά 

άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η 

παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες της Δομής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε 

νόμιμο μέσο. 

4. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στη Δομή θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά 

μέσα του Προμηθευτή στην Δομή και στην ποσότητα που παραγγέλνει η Δομή. Είναι στην 

αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας 

κατά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών προς αποφυγή ατυχημάτων και φθοράς ή 

αλλοίωσης των ειδών της προμήθειας. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια 

ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 

προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της Δομής κατά την ημέρα και ώρα 

παράδοσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής 

συμπεριλαμβάνονται: 

5.1. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να 

παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο  κτίριο το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών, ύστερα από την παραγγελία της Δομής. Η παράδοση της παραγγελθείσας 

ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ώρα, που θα καθορίζεται από την Δομή. 

5.2. Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται αναλογικά οι 

ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 

7. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω 

προθεσμία το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» δικαιούται να προμηθευθεί 

την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε 

επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και 

αναζητείται σύμφωνα με το νόμο. 

10. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 



 

11. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

12. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην ταχυδρομική 

ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει ο Ανάδοχος στην προσφορά του. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


