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της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της  υπ. αρ 110/16 Διακήρυξης Ανοικτού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» 

Σήμερα την Πέμπτη 21/4/2016 και ώρα 10.00 συνήλθε η ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού επί της  υπ. αρ 110/2016 Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 

την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» με σκοπό την παροχή διευκρίνησης επί του 

κειμένου της ανωτέρω διακηρύξεως. 

Παρέστησαν τα μέλη: 

Ελένη Λάζαρη, ως Πρόεδρος 

Δήμητρα Αρβανιτάκη, ως Μέλος 

Δημήτρης Μαριόλης, ως Μέλος 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με σχετική παρατήρηση του Τμήματος Προμηθειών 

πρέπει να διευκρινιστεί στην υπ’ αρ. πρωτ. 110/16 Διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Τμήμα 

Β που αφορά στην τεχνική περιγραφή του προς προμήθεια εξοπλισμού ότι τα προς 

προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Στη σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον οριστικό ανάδοχο θα περιέχεται η ρητή δέσμευσή του ότι τα επιμέρους 

υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

Μετά από αυτά η Επιτροπή δέχεται την εισήγηση της Προέδρου της και διευκρινίζει ότι όλα 

τα επιμέρους προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο προμήθειας της υπ’ αρ. 110/2016 

Διακήρυξης για την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» πρέπει να είναι απολύτως 

καινούργια και αμεταχείριστα και ο σχετικός όρος θα περιληφθεί στο κείμενο της 

σύμβασης που θα υπογραφεί με τον οριστικό ανάδοχο. 

Μετά από αυτά η Επιτροπή λύει τη συνεδρίασή της και αποφασίζει να κοινοποιηθεί το 

παρόν στους νομίμους εκπροσώπους της Οργάνωσής προς γνώση τους. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ακολουθούν υπογραφές 
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