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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 4/22-03-2011
Αριθ.Αποφ. 30/2011
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την κατοχύρωση DOMAIN NAME και
έγκριση δαπάνης φιλοξενίας ιστοχώρου ∆. Μονεµβασιάς.
Στους Μολάους, σήµερα, την 22-03-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30
π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την 4423/15-032011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαραµής Αντώνιος

2. Μαυροµιχάλης Κων/νος
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4.

Λύρας Χαράλαµπος

5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χριστάκος Σταύρος
7. Παπαδάκης Γεώργιος
(Αναπληρωµατικό µέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη
Νικόλαο.
Ο κ. Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το ανωτέρω
θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Η κατοχύρωση του ονόµατος ιστοσελίδας του ∆ήµου Μονεµβασιάς
είναι απαραίτητη ειδικά για την εποχή µας για την προβολή αυτού και την
σωστή ενηµέρωση των δηµοτών και όχι µόνο , καθώς επίσης και η έγκριση
δαπάνης για την φιλοξενία τη ιστοσελίδας του ∆ήµου.
Πρέπει λοιπόν µε αυτή την απόφασή µας να εγκρίνουµε την δαπάνη
για την κατοχύρωση του ονόµατος ( domain name) της ιστοσελίδας του
∆ήµου µας από την εταιρεία USABLEWEB ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Ε.Π.Ε
για τα έτη 2011-2012 ποσού 10,00€ πλέον ΦΠΑ για κάθε έτος ,καθώς επίσης
την δαπάνη για την φιλοξενία της ιστοσελίδας του ∆ήµου ποσού 8,45€ το
µήνα για ένα έτος πλέον ΦΠΑ. Το domain name είναι ο ειδικός κωδικός που
λειτουργεί ως ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε ιστοσελίδα συνδεδεµένη στο
διαδίκτυο και έχει την µορφή onoma.gr.
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Κατόπιν τούτου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση δαπάνης για την
καταχώρηση ανανέωσης domain name και της δαπάνης για την φιλοξενία της
ιστοσελίδας. Στη συνέχεια ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση, την αναγκαιότητα της έγκρισης δαπάνης για την καταχώρηση
ανανέωσης domain name & φιλοξενίας ιστοσελίδας, τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 :
Αποφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη για τα έτη 2011-2012 για την κατοχύρωση domain
name µε τιµή 10,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε έτος.
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη για την φιλοξενία της ιστοσελίδας του ∆ήµου µε τιµή
8,45€ το µήνα (χωρίς ΦΠΑ) για ένα έτος.
Γ. ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 137,00€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6451 µε
τίτλο<< Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα >> του
ενιαίου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε

∆ελήγιαννης Νικόλαος

