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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Σπάτα:   13/11/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αριθ. Πρωτ.: 37280 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Μαρία Κοτρότσου  

Τηλ.: 213 2007397  

Fax.: 210 6630163  

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συνδρομής του Δήμου 

στις  υπηρεσίες διαδικτύου “Forin”». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 617 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  2  

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018), 

5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συνδρομής του Δήμου στις  υπηρεσίες 

διαδικτύου “Forin”», 

6. Το με αριθ. πρωτ. 36397/01-11-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης με την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 

197,16 € σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00-6451.002 του προϋπολογισμού έτους 2019, 

7. Τη βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης για το έτος 2019 με α/α: Β-633/36579/04-11-

2019 (ΑΔΑ: Ω5ΡΘΩ1Χ-797),  

8. Τη με αριθ. πρωτ. 36865/05-11-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 37109/07-11-2019 προσφορά της εταιρείας με επωνυμία «FORIN 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ», Εκδόσεις Βιβλίων - Υπηρεσίες Διαδικτύου, με έδρα: Σόλωνος 71, Τ.Κ. 

106 79, Αθήνα, Τηλ./Φαξ: 210 3387566,  ΑΦΜ: 800984582, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Αθηνών, η οποία 

προσέφερε το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα ευρώ (159,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν 
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ενενήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (197,16 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Ανανέωση συνδρομής του Δήμου στις  υπηρεσίες διαδικτύου “Forin”». 

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με επωνυμία: «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ», Εκδόσεις 

Βιβλίων - Υπηρεσίες Διαδικτύου, με έδρα: Σόλωνος 71, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα, Τηλ./Φαξ: 210 

3387566,  ΑΦΜ: 800984582, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Αθηνών, της υπηρεσίας ανανέωσης συνδρομής του 

Δήμου στις  υπηρεσίες διαδικτύου “Forin”», έναντι του ποσού των εκατόν πενήντα εννέα ευρώ 

(159,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (197,16 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

2. Η ετήσια συνδρομή παρέχει την πρόσβαση στη βάση νομοθεσίας του «Forin.gr», που 

περιλαμβάνει το σύνολο της φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας, με άμεση και 

σωστή κωδικοποίηση, πρωτοποριακό σύστημα νομοθετικών ενοτήτων, εύκολο μηχανισμό 

πλοήγησης στα άρθρα των νόμων, δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων του χρήστη στα άρθρα 

των νόμων και πρόσβαση στη συνδρομητική αρθρογραφία στην οποία περιλαμβάνεται η 

εβδομαδιαία ανασκόπηση της ύλης του «Forin.gr», που εξασφαλίζει την αξιόπιστη ενημέρωση για 

όλες τις εξελίξεις στη φορολογική επικαιρότητα. 

 

 

3. Η συνολική αξία της υπηρεσίας είναι εκατόν πενήντα εννέα ευρώ (159,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 

εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (197,16 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

4. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας είναι ένα (1) έτος, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του 

παρόντος. 

 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

       

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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