
                                

                                     Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

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

από το 10
ο
 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 44/2012. 

                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η  

       «Ανάθεση επισκευής σκληρού δίσκου Η/Υ σε εταιρεία ανάκτησης δεδομένων.» 

                                              

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  εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι λόγω 

κακόβουλου λογισμικού ο σκληρός δίσκος του Η/Υ του Δήμου μας καταστράφηκε 

του και επομένως κρίνεται κατεπείγουσα η ανάθεση σε εταιρεία η εκτέλεση εργασιών 

ανάκτησης των δεδομένων του, αφού περιέχει αρχεία απαραίτητα για την λειτουργία 

του Δήμου. 

    Από έρευνα αγοράς, που έγινε, διαπιστώθηκε ότι εξειδικευμένη εταιρεία σε 

παρόμοιες εργασίες και με εμπειρία είναι η  DATALABS ύψους 676,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η προτεινόμενη DATALABS παρουσιάζεται 

αξιόπιστη και η αμοιβή της βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την 

επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της  

απαραίτητης πίστωσης. 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 

εισήγηση του Προέδρου 

 

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

 

1.-   Αναθέτει την επισκευή του σκληρού δίσκου Η/Υ στην εταιρεία ανάκτησης 

δεδομένων DATALABS. 

2.- Ψηφίζει Πίστωση 676,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) σε βάρος του 

ΚΑE 10/7134.1   του προϋπολογισμού του έτους 2012 για την αντιμετώπιση της 

δαπάνης του παραπάνω έργου. 

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

 

 

    Η απόφαση πήρε α.α.  43/2012. 



 

 

          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 

 

 

 


