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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Μεταφορά υλικών επίχωσης στη Δ.Ε. Φερών» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 Τον Ν.4412/2016, ειδικότερα τα άρθρα 72,73,80,81 και 328 αυτού. 

 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 

 Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 

 Το υπ’ αριθ. 4954/15-12-2017 πρωτογενές αίτημα του Δ/ντη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. το οποίο καταχωρήθηκε 
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ: 17REQ002431416. 

  Την υπ’ αριθ. 334/18-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

  Την υπ’ αριθμό πρωτ. 4961/15-12-2017, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 593 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων, που βεβαιώνει την δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από τους κωδικούς 62.07.9265 και 
54.00.2990 του προϋπολογισμού του έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 Την από 27-12-2017 γνωμοδότηση του Προϊστάμενου του τμήματος Αποχέτευσης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 Τις υπ’ αριθ. 5109/21-12-2017 προσκλήσεις προς τους Γιοκνώρη Δημήτριο, Τσολάκη Χρήστο, Τσακιρούδη 
Γεώργιο 

 Τον υπ’ αριθ. 5219/29-12-2017 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Γιοκνώρη Δημήτριου 

 Την ανάγκη της επιχείρησης για την εκτέλεση της αναφερόμενης στο θέμα εργασίας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. με ΑΦΜ: 090072434 που βρίσκεται επί της οδού Δ. Σολωμού 24,ΤΚ: 68132, Πόλη: 
Αλεξανδρούπολη, να προβεί στην ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Μεταφορά υλικών επίχωσης στη Δ.Ε. 

Φερών» στον Γιοκνώρη Δημήτριο, Χωματουργικά- υλικά οικοδομών, , ΑΦΜ: 048158977, Δ.Ο.Υ. 
Αλεξανδρούπολης, με έδρα επί της στον Πέπλο Ν.Έβρου, με κόστος 7.975,43€ πλέον 24% Φ.Π.Α. €, συνολικά 
9.889,53 € (εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών). 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς 62.07.9265 και 54.00.2990 του προϋπολογισμού του έτους 2017 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά, μετά την θεώρηση ενταλμάτων πληρωμής, που θα 
αφορούν τιμολόγια που θα υποβληθούν από τον προμηθευτή, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
                                                                           
             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

                            Ευάγγελος Μυτιληνός 
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