
 

 

Αθήνα, 17/02/2022 

Αρ. Πρωτ.: 625/91/4618 

 

Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και Διευκρινίσεων επί του Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΔΕ 2021-2023” ΥΠΟΕΡΓΟ 14 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ” 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2021-2023» 

ΟΠΣ: 5002546 (υπ’ αριθμ. 621/41/2021 Διακήρυξη). 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές 

πληροφορίες -διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από υποψήφιο οικονομικό 

φορέα για το Τμήμα 3 «Βιβλία Βιβλιοθήκης» : 

Ερώτηση :  

1. Στο βιβλίο με Α/Α 373. Ζητάμε 10 τεμάχια από το λεξικό Ξένων Γλωσσών Καλοκάθη. 

Παρακαλώ προσδιορίστε σε ποια γλώσσα αναφέρεστε και το μέγεθος του λεξικού 

που ζητάτε (μικρού/μεγάλου μεγέθους, μονό/διπλό λεξικό). 

2. Για τα βιβλία με Α/Α 108,112,113,248,290,310, παρακαλώ προσδιορίστε τον εκδότη 

του κάθε τίτλου, δεδομένου ότι οι τίτλοι αυτοί εκδίδονται από πολλούς εκδότες. 

3. Για τα βιβλία με Α/Α 707,708,709,710,711, παρακαλούμε προσδιορίστε τον εκδότη 

του κάθε λεξικού, όπως το μέγεθος του  (μικρού/μεγάλου μεγέθους, μονό/διπλό 

λεξικό). 

4. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν έχετε διαθέσιμα τα ISBN των βιβλίων που έχετε 

συμπεριλάβει στην διακήρυξη σας, τα οποία και προσδιορίζουν ουσιαστικά και με 

ακρίβεια τους τίτλους που έχετε επιλέξει. 

5. Τέλος ενημερώστε μας για τον τρόπο αντικατάστασης βιβλίων που πιθανόν δεν είναι 

διαθέσιμα στους εκδότες τους από άλλα. 
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Απάντηση: 

Σχετικά με το ερώτημα που υποβάλλατε μέσω ΕΣΗΔΗΣ και πρωτοκολλήθηκε από την 

Κεντρική Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ.: 4229/15-02-2022 σας διευκρινίζουμε  ότι: 

1. Η γλώσσα είναι η Αγγλική και το μέγεθος του λεξικού είναι μεγάλο/διπλό λεξικό. 

2. Για τα συγκεκριμένα βιβλία, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον εκδότη. Το 

ζητούμενο είναι να παραλάβουν τα αντίστοιχα σχολεία τους τίτλους αυτούς. 

3. Για τον εκδότη, ισχύει ότι και παραπάνω. Το μέγεθος είναι μεγάλο/διπλό λεξικό. 

4. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα ISBN των βιβλίων. 

5. Δεν προβλέπεται στη διακήρυξη η αντικατάσταση των βιβλίων τα οποία δεν είναι 

διαθέσιμα από τους εκδότες με άλλα βιβλία.  

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ 
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