
 

 

 

                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Απόσπασµα Πρακτικού 
876ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 876 
της 876ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 03.08.15 

 
 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Έργα Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων  στις θέσεις 
" Μετόχι – Όχθη Αλιάκµονα",  " Μανίκι" & " Τριπόταµος ή Καψούρες" του ∆. 
Βέροιας» -  «Έργα Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων 
στις θέσεις " Κουτίχα", " Τσαΐρια ή Παλιοµάνα" & " Πλακένια" του ∆. Νάουσας της 
Π.Ε. Ηµαθίας», κωδ. αναφοράς 5441, προϋπολογισµού δηµοπράτησης 5.200.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 1) και εγκρίνει α)  το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Έργα Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων  στις θέσεις "Μετόχι – Όχθη Αλιάκµονα",  "Μανίκι" & "Τριπόταµος ή 
Καψούρες" του ∆. Βέροιας» -  «Έργα Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων στις θέσεις "Κουτίχα", "Τσαΐρια ή Παλιοµάνα" & "Πλακένια" του ∆. 
Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας», προϋπολογισµού µελέτης 6.396.000,00 € (µε ΦΠΑ) και την 
ανάθεσή του στη µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (ΑΦΜ 
999918699 ∆ΟΥ: Άµφισσας-Λιδωρικίου) µε µέση έκπτωση 51,26% και συνολική 
συµβατική δαπάνη 2.534.502,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 
2.284.753,77 €, δαπάνη απροβλέπτων 205.627,84€, δαπάνη αναθεώρησης 44.120,39€ και 
επί πλέον 582.936,00€ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 3.117.438,00€ και β) την άµεση επικύρωση 
της απόφασης αυτής. 

 
 

Θεσ/νίκη 04.08.15 
 
 
  

 
Χ. Βάρδας 

 Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 671Ζ46Ψ8ΟΝ-Υ7Σ





 

 

 

                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Απόσπασµα Πρακτικού 
876ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 876 
της 876ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 03.08.15 

 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων 
(ΧΑ∆Α) στους ∆ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑ∆Α στο ∆. Σιντικής και δύο 
ΧΑ∆Α στο ∆. Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα 
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις 
" Παππάς" και " Μαυρότοπος" του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης», κωδ. αναφοράς 5442, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 6.150.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη 
 

α) το από 09-19/06/2015 Πρακτικό Α΄ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

β) την από 24.06.2015 ένσταση της υπ΄αριθµ 13 διαγωνιζόµενης ΕΕ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΕ»  (αρ.πρωτ. 7783/ ID12041/24.06.2015) 

γ) την από 29.06.2015 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης που 
συνοδεύει το από 29.06.2015 Πρακτικό Β΄ της ίδιας Επιτροπής (συµπληρωµατικό 
αυτού  από 09-19/06/2015).  

δ) την µε κωδ. εγγρ. Ρ90/WA/EM-CM/10-43/5442/501/MΘ1764/ΙD12667/κτ/02.07.2015 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Τοµέα Έργων και Ανάπτυξης. 

ε) την από 03.08.2015 Γνωµοδότηση της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής. 
 
Και επειδή 
 
α) Σύµφωνα µε την από 29.06.2015 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

επί των αντιρρήσεων, η  ένσταση που κατατέθηκε κατά του Πρακτικού Α της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, αυτή της Ε.Ε. «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΕ» είναι απορριπτέα στο σύνολο της  

β) Σύµφωνα µε το Β΄ Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µειοδοτούσα παραδεκτή 
προσφορά στον διαγωνισµό του θέµατος είναι αυτή της Ε.Ε. «ΝΑΟΥΜ ΣΘ Α.Τ.Ε.» 
(ΑΦΜ 999995379, ∆ΟΥ Χανίων) µε µέση έκπτωση 57,59% και συνολική συµβατική 
δαπάνη 2.608.440,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 2.345.422,47 €, 
δαπάνη απροβλέπτων  211.088,03 €, δαπάνη αναθεώρησης 51.929,50€ και επί πλέον 
599.942,00€  για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 3.208.382,00 €. 

   

ΑΔΑ: 7ΛΜ946Ψ8ΟΝ-ΡΣΒ
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αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει α) την απόρριψη της από 24.06.2015 
ένστασης της Ε.Ε. «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» κατά του Πρακτικού Α της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέµατος, β) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στους ∆ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑ∆Α στο ∆. Σιντικής 
και δύο ΧΑ∆Α στο ∆. Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα 
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "Παππάς" και 
"Μαυρότοπος" του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισµού µελέτης 7.564.500,00€ 
(µε ΦΠΑ) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση  «ΝΑΟΥΜ ΣΘ 
Α.Τ.Ε.» (ΑΦΜ 999995379, ∆ΟΥ Χανίων) µε µέση έκπτωση 57,59% και συνολική 
συµβατική δαπάνη 2.608.440,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 
2.345.422,47€, δαπάνη απροβλέπτων 211.088,03 €, δαπάνη αναθεώρησης 51.929,50€ και 
επί πλέον 599.942,00€  για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 3.208.382,00 € και γ) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 

 
 

Θεσ/νίκη 04.08.15 
 
 
  

 
Χ. Βάρδας 

 Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 7ΛΜ946Ψ8ΟΝ-ΡΣΒ



 

 

 

                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Απόσπασµα Πρακτικού 
876ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 876 

της 876ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 

της 03.08.15 
 
 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των κόµβων Ευκαρπίας, 
Λαγκαδά και Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη ∆υτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό 
Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 – περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ 
Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200)», Κωδ. Αναφοράς 5389, προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
1.014.000 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 3) και εγκρίνει α) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των 
κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη ∆υτική Εσωτερική 
Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 – περιοχή Νοσ. 
Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200)», προϋπολογισµού µελέτης 
1.247.220,00 € (µε ΦΠΑ) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε»  (Α.Φ.Μ.094449245 / ∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης ) µε µέση έκπτωση 
55,52% και συνολική συµβατική δαπάνη 451.020,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε 
ΓΕ & ΟΕ 388.565,39€, δαπάνη απροβλέπτων 58.284,81€, δαπάνη αναθεώρησης 4.169,80€ 
και επί πλέον 103.734,60 €  για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 554.754,60 € και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 

 
 

Θεσ/νίκη 04.08.15 
 
 
  

 
Χ. Βάρδας 

 Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 7ΦΙ746Ψ8ΟΝ-ΞΑΟ



 

 

 

                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Απόσπασµα Πρακτικού 
876ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 876 

της 876ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 

της 03.08.15 
 
 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου 
(57.4b1) στη ∆υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ 
Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε 
Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ 16, χ.θ. 6+765)», Κωδ. Αναφοράς 5390, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 930.000 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 4) και εγκρίνει α) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του 
κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη ∆υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, 
από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε 
Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ 16, χ.θ. 6+765)», προϋπολογισµού µελέτης 1.143.900,00 € 
(µε ΦΠΑ) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ. - ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ Μ. Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 084108720 / ∆ΟΥ Z’ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) µε µέση έκπτωση 56,91% και συνολική συµβατική δαπάνη 400.690,94 
€ εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 345.380,10 €, δαπάνη απροβλέπτων 
51.807,02 €, δαπάνη αναθεώρησης 3.503,82 € και επί πλέον 92.158,92 €  για ΦΠΑ, ήτοι 
συνολικά 492.849,86 € και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 

 
 

Θεσ/νίκη 04.08.15 
 
 
  

 
Χ. Βάρδας 

 Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 6ΠΙΟ46Ψ8ΟΝ-4ΦΖ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Απόσπασµα Πρακτικού 
885ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 885 
της 885ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 10.12.15 

 
 

Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ∆ιάθεσης 
Λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300b)», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 4.125.000 €  χωρίς  
ΦΠΑ 
 
Το ∆.Σ., αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 15) και εγκρίνει α) το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 
του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ∆ιάθεσης 
Λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300b)» προϋπολογισµού µελέτης 4.785.000 €, και την 
ανάθεσή του στην Εργοληπτική Επιχείρηση «∆ΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» (Α.Φ.Μ.: 999873524 
∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), υπ΄ αριθµ. 3 διαγωνιζόµενης, µε συνολική συµβατική δαπάνη 
4.123.674,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 3.668.620,00 €, δαπάνη 
απρόβλεπτων 330.175,80 €,  δαπάνη αναθεώρησης 124.878,20 € και επί πλέον 659.788,00 
€ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 4.783.462,00€ και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης 
αυτής.  

 
 

Θεσ/νίκη 21.12.2015 
 

 
 
 

     ∆ηµήτριος Ρούτος   
Πρόεδρος ∆Σ 

 

ΑΔΑ: 7ΧΤ946Ψ8ΟΝ-Υ1Π




