
Κύθηρα, 21/07/2022

Αριθμ. Πρωτ: 3306

10. Την υπ' αρίθμ. 513/07-07-2022. (ΑΔΑ: ΨΞΞΦΩΛΨ-ΚΣΨ), απόφαση του Δημάρχου περί υποβολής τεκμηριωμένου

αιτήματος για την εν λόγω δαπάνη,

6. Τον ισχύοντα εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 όπως ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 1-2022

απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, (Α.Δ.Α. 9ΓΣ5ΩΛΨ-ΧΒΑ) και εγκρίθηκε με την υπ'αρίθμ. 12080/1-2-2022 απόφαση του

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

7. Την Συνοπτική Κατάσταση του Προϋπολογισμού έτους 2022 όπως δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με

Α.Δ.Α. ΨΩ4ΗΩΛΨ-Π17,

Ο Δήμαρχος Κυθήρων έχοντας 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 άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010,

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021, και κυρίως των άρθρων 116, 118 και 120,

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω προμηθειών/υπηρεσιών,

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

ημερομηνία 06/07/2022 και αριθμό -, συνολικού ποσού 10.000,00€,

9. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας, με αριθμό πρωτοκόλλου 3048/07-07-2022 το οποίο έχει καταχωρηθεί

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ010900904,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 579/2022

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο:

«Κατασκευή και τοποθέτηση καπακιών πηγαδιών και φρεατίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

11. Την υπ' αρίθμ. 275/3128/12-07-2022, (ΑΔΑ: 6Φ3ΗΩΛΨ-ΙΓΥ), σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου

μας που καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό 22REQ010919042,

12. Την υπ' αρίθμ. 3195/15-07-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της υπηρεσίας μας, που καταχωρήθηκε στο

μητρώο δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό 22PROC010941213,

1. Την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Κατασκευή και τοποθέτηση καπακιών πηγαδιών και φρεατίων»

στον/ην ανάδοχο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ - Οικοδομικές εργασίες, με έδρα Φριλιγκιάνικα Κύθηρα, 80100, και Α.Φ.Μ.:

050388077, Δ.Ο.Υ.: Α'  Πειραιά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αντί του συνολικού ποσού των 9.800,00€ με το Φ.Π.Α.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.25.7336.0052 του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022 του

Δήμου Κυθήρων με τίτλο : «Κατασκευή και τοποθέτηση καπακιών πηγαδιών και φρεατίων».

3. Η διαδικασία της Υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την/τις  21-08-2022.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

13. Τις προσφορές των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας,

4. Η παραλαβή  της Υπηρεσίας της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας. 

   



ΑΔΑ: ΩΥΓΨΩΛΨ-ΧΑΤ
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