
                                   

                                     Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

                                  ------------------------------------------- 

από το 10
ο
 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 41/2012. 

                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η  

                 «Ανανέωση σύμβασης για την υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήμου Κάσου» 

                                              

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 04η Οκτωβρίου 2012 ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα   12:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή 

Κάσου, μετά από   μετά από πρόσκληση του Προέδρου της με αριθ. Πρωτ. 2859/01-

10-2012, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7- 

μελών βρέθηκαν παρόντα –4- μέλη: 

 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος             1.- Ηλίας  Γαλανάκης, εκτός Κάσου                        

2.- Κων/νος Μ. Μηνάς, Μέλος                          2.- Μαρία  Φραγκούλη, εκτός Κάσου 

3.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος                         3.- Ιωάννης Μονδάνος, αν και νόμιμα                                       

4.- Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος                           προσκλήθηκε 

                                                                               

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο. 

       Ο Πρόεδρος  πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος. 

       Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.      

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  θέμα  

έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

       Για την υποστήριξη  WEB SITE του Δήμου μας,  είχε υπογραφεί σύμβαση 

συνεργασίας με την εταιρεία CREATIVE IDEAS με έδρα την ΑΘΗΝΑ, η οποία 

όμως έχει λήξει  και κρίνεται σκόπιμη η ανανέωση της σύμβασης αυτής και κάλεσε 

την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 

εισήγηση του Προέδρου και έκρινε την αναγκαιότητα της συνέχισης της υποστήριξης 

της ιστοσελίδας  του Δήμου στις υπηρεσίες της CREATIVE IDEAS.  

 

                                           Α π ο φ  α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  : 

 

1.- Εγκρίνει την ανανέωση σύμβασης υποστήριξης ιστοσελίδας  του Δήμου Κάσου, 

με την εταιρεία CREATIVE IDEAS αντί του ποσού των 2460,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

2.- Η δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. Έτους 2012 Κ.Α. 

10/6474.1 και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου 

CREATIVE IDEAS που εκπροσωπείται από τον Εμμανουήλ Πέπη. 

3.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κάσου για την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 

 

    Η απόφαση πήρε α.α.  41/2012. 

 

 



          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                       υπ: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ 

                                                                   υπ: Μ.Β.ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 

                                                                   υπ: Ε.Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

                                                                                                                                      

 

       ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ 

       ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ                                   Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΣΟΥ 

 

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΜΜ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

 

 


