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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Από το πρακτικό 6/3 -7-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 3η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
12:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων,ύστερα από τη με αριθμό 917/29-6-2012  πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 
μέλη της Οικονομικής  επιτροπής ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος για το 2οθέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2o : Αριθ. Απόφ. 32/2012 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔήμοςΝΕΤ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το2ο θέμα είπε:

Σύμφωνα με την περπτ δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν 3852/2010 η οικονομική επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, κα-
θώς  επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απ΄αυθείας ανάθεσης προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περι-
πτώσεις.

Έχουμε την προσφορά της Τράπεζας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ σύμφω-
να με την οποία οι παρεχόμενες υπηρεσίες  της είναι οι εξής :

1. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελιδας

2. Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα , τις αλλαγές στην τράπεζα Πληροφοριών, τις νέες 
προκηρύξεις για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄  και 
Β΄ και άμεση ενημέρωση μέσω e-mail

3. Δυνατότητα υποβολής εξειδικευμένων ερωτημάτων σε θέματα σχετικά με τις Θεματικές 
ενότητες της Βάσης , μέσω email και λήψη απάντησης εντός 1 έως 10 εργάσιμων ημερών, 
ανάλογα με τη δυσκολία του ερωτήματος .

4. Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης καθημερινά μετά τη 1:00 μ.μ

Για τα ανωτέρω το ποσό ετήσιας πρόσβασης είναι 730 € συν ΦΠΑ 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της 
INTRACOM, για 100 ώρες ετησίως.   Ποσό ετήσιας πρόσβασης  160€ συν ΦΠΑ .
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Στο ΚΑ 00.6453.01 του προϋπολογισμού έτους 2012     έχουμε εγγράψει  πίστωση  1400,00€ για  
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ ΚΛΠ.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την περπτ δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν 3852/2010, 
την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου μας στην Τράπεζα Ηλε-
κτρονικών  Πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε  για το έτος 2012   αντί συνολικού πο-
σού 1095,00 €

 Ψηφίζει πίστωση 1095,00€  εις βάρος του ΚΑ 00.6453.01  για το σκοπό αυτό.

Η απόφαση έλαβε α.α.  32/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 
6/3 ΙΟΥΛΙΟΥ  2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ            ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ  -ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
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