
Κύθηρα, 21/09/2021

Αριθμ. Πρωτ: 4519

i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ.2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

6. Την σχετική μελέτη/τεχνική περιγραφή του/ης Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με

ημερομηνία 17/09/2021 και αριθμό -, συνολικού ποσού 7.981,32€,

7. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 4518/21-09-2021 το οποίο έχει καταχωρηθεί στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009232766,

8. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για υπαλλήλους».

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για υπαλλήλους», προϋπολογιζόμενης

συνολικής αξίας 7.981,32€ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει),

2. Την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, της Προμήθειας:

«Προμήθεια γάλακτος για υπαλλήλους», συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 7.981,32€, σε βάρος του Κ.Α.

02.20.6063.0001, για να καταρτίσει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και

να συντάξει βάσει των τηρουμένων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ 80/2016, εφόσον: 

ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β΄ του Ν. 4270/2014,

iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και

iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας

πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 80/2016. 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 382/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένη Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4555/2018  (Κλεισθένης  1)  ΦΕΚ  133/Α΄/19-07-2018  και ειδικότερα των άρθρων 203 έως 205,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016, σε

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε από την περ.38

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το ν.4782/2021 και ισχύουν),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α΄) Μεταρρύθμιση του

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.,

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145),

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 744/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια γάλακτος για υπαλλήλους»
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