
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 64/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-2-2016 ηµέρα Τεταρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 3678/5-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , αντικατάστασης εξοπλισµοί που αφορά την 
προµήθεια «Εξοπλισµός σχολικών µονάδων ∆ήµου Εορδαίας», ύστερα από αίτηµα της εταιρείας COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η 
εταιρεία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ» µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 54036/18-12-2015 σύµβασής της, 
ανέλαβε την προµήθεια των ειδών: α)µε κωδικό 1,2 (Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής) συγκεκριµένα 
κουτί υπολογιστή µε κωδικό 1.1,2.1 και  β) µε κωδικό 12 (PROJECTOR),  της Προµήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» έναντι του ποσού των 42.087,92 €. Η εν λόγω εταιρία µε 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1206/14-1-2016 επιστολή της προς τον ∆ήµο Εορδαίας, ενηµέρωσε ότι µέρος των 
προσφεροµένων ειδών δεν είναι πλέον διαθέσιµα και ζήτησε την αντικατάστασή τους από νέα που 
καλύπτουν τις ζητούµενες από την διακήρυξη προδιαγραφές. Η επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ συνήλθε προκειµένου να 
εξετάσει το αίτηµα της εν λόγω εταιρείας και µε το υπ’αριθµ 2345/21-1-2016 πρακτικό της γνωµοδοτεί ότι: 
«Η εν λόγω εταιρία µε την ανωτέρω αίτησή της βεβαιώνει ότι, τα νέα προτεινόµενα προϊόντα καλύπτουν ή 
και υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και οποιοδήποτε περαιτέρω κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά 
και µόνο την εταιρεία.  
Η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και αφού εξέτασε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των νέων προσφερόµενων ειδών, εισηγείται την έγκριση της αίτησης αντικατάστασης εξοπλισµού καθότι τα 
τελικώς προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης και είναι ισοδύναµα και 
νεότερης τεχνολογίας από τα αρχικώς προσφερόµενα είδη.» 

Ως εκ τούτου προτείνει να εγκριθεί το πρακτικό της επιτροπής και να γίνει δεκτή η αίτηση για την 
αντικατασταση ειδών δεδοµένου ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές της υπ’αριθµ 40513/22-9-2015 
διακήρυξης.  
       Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
 
 
     Αριθµ. Αποφ.64/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

ΑΔΑ: ΩΘΛ9ΩΡ6-ΙΑ6



1. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
3.Την υπ’αριθ 40513/22-9-2015 διακήρυξη  
4. Την υπ’αριθµ 54036/18-12-2015 σύµβαση 
5. Την υπ’αριθµ 1206/14-1-2016 αίτηση της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ. 
6. το υπ’αριθµ 2345/21-1-2016 πρακτικό της επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το υπ’αριθµ 2345/21-1-2016 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ και αποδέχεται την αντικατάσταση 
των ειδών καθότι τα τελικώς προσφερόµενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόµενης 
διακ/ξης , είναι ισοδύναµα και νεότερης τεχνολογίας από τα αρχικώς προσφερόµενα είδη  και ισχύει ο ίδιος 
χρόνος καλής λειτουργίας και  χρόνος παράδοσης που ορίζει η υπ’αριθµ 54036/18-12-2015 σύµβαση. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 64/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: ΩΘΛ9ΩΡ6-ΙΑ6
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