
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 28/11/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35848 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ - Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου-Μ. Μπέκα  

Τηλ.: 213-2007395-7  

Fax.: 210-6630163  

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  για την  πρόσβαση στη δικτυακή συνδρομητική βάση (SITE) 

της εταιρείας Σ. Καραγιλάνης μ. ΕΠΕ  

ΑΠΟΦΑΣΗ 395 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ:00-

6451.002   

6. Την προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α Β-576/2016  ύψους 9.000,00 €, η οποία 

εγκρίθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί 

εφαρμογής των διατάξεων του Π.∆.  113/10 στους ∆ήµους  και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, που εκδόθηκε 

από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. Οικονοµικών.  

7. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 16REQ005399307 

8. Την αρ. 424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση 

πίστωσης και η οποία αναρτήθηκε στο αναρτήθηκε στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων ως εγκεκριμένο αίτημα και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 16REQ005399182 

9. Την υπ΄αριθ. 34659/17.11.2016 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία Σ. Καραγιλάνης μ. 

ΕΠΕ 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35486/25.11.2016 προσφορά της εταιρίας Σ. Καραγιλάνης μ. ΕΠΕ που αφορά 

την πρόσβαση, στη δικτυακή συνδρομητική βάση (SITE) της εταιρείας με δικαίωμα υποβολής έως 

τριάντα (30) ερωτημάτων έναντι ποσού 1500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24%)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                           

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία Σ. Καραγιλάνης μ. ΕΠΕ, που εδρεύει στη Λ Βουλιαγμένης 

564Β – 16452 Αργυρούπολη, ΑΦΜ: 095725334, Δ.Ο.Υ.: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, τηλ. 2109409938, 2109483223 

ΑΔΑ: 71ΔΣΩ1Χ-4ΤΕ



για την πρόσβαση, στη δικτυακή συνδρομητική βάση (SITE) της εταιρείας με δικαίωμα υποβολής έως 

τριάντα (30) ερωτημάτων έναντι ποσού 1500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24%)  

 

2. Η πρότυπη διαδικτυακή βάση δεδομένων, περιλαμβάνει θέματα δομής, οργάνωσης, λειτουργίας και 

θεσμικό πλαίσιο που αφορούν  Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ. κι επιχειρήσεις. Η διαδικτυακή βάση δεδομένων 

βρίσκεται στη διεύθυνση www.karagilanis.gr, είναι συνδρομητική και περιέχει αρθρογραφία, νομοθεσία, 

εγκυκλίους, υποδείγματα, τη σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, και πολλά άλλα θέματα 

που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων επιχειρήσεων. 

 

3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

 

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την πρόσβαση στη 

δικτυακή συνδρομητική βάση (SITE) της εταιρείας με δικαίωμα υποβολής έως τριάντα (30) ερωτημάτων 

   

                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 

ΑΔΑ: 71ΔΣΩ1Χ-4ΤΕ
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