
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
816ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 816 
της 816ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 20.02.14 

 
 

Θέµα 18ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικών µελετών 
τεχνικών – γεφυρών i) γέφυρας, περί τη Χ.Θ. 0+320 κλάδου 1 του Α/Κ 
Κωνσταντινουπολίτικων ii) γέφυρας, περί τη Χ.Θ. 0+364 κλάδου 2 του 
Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων και iii) τοίχων αντιστήριξης κόµβων του 
1ου τµήµατος (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της µε την Εγνατία 
οδό και µε τον Αερολιµένα “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” (άξονας 59) - Κωδ. 
Αναφοράς 4396». 

 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 11) και εγκρίνει α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικών µελετών τεχνικών – γεφυρών i) 
γέφυρας, περί τη Χ.Θ. 0+320 κλάδου 1 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων ii) γέφυρας, περί 
τη Χ.Θ. 0+364 κλάδου 2 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων και iii) τοίχων αντιστήριξης 
κόµβων του 1ου τµήµατος (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσης της µε την Εγνατία οδό και µε τον 
Αερολιµένα “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” (άξονας 59) - Κωδ. Αναφοράς 4396», προϋπολογισµού 
950.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στο µελετητικό γραφείο «ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.», το οποίο υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά και β) την άµεση επικύρωση της 
απόφασης αυτής. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
826ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 826 
της 826ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 24.04.14 

 
 
 
Θέµα 8ο:  Ανάθεση Συµφωνίας - Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση υδραυλικών 

µελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.’’ ( Κύριου Άξονα, 
Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών)»-Κωδικός Αναφοράς 5087, 
Προϋπολογισµού: 200.000€, στο µελετητικό γραφείο «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» ∆ΙΑΚΡ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ». 

 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει: α) την ανάθεση 
Συµφωνίας – Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση υδραυλικών µελετών για τις ανάγκες 
της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ’’ ( Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών)» - 
Κωδικός Αναφοράς 5087, Προϋπολογισµού: 200.000 €, στο µελετητικό γραφείο «ΓΑΙΑ 
Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» ∆ΙΑΚΡ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ», υπ’ 
αριθµ. δέκα επτά (17) διαγωνιζόµενο, το οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά στο ∆ιαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 55% και β) την 
άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ46Ψ8ΟΝ-7Τ9



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
826ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 826 
της 826ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 24.04.14 

 
 
 
Θέµα 11ο: Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση τοπογραφικών 

µελετών-κτηµατολογίου στο β΄  υποτµήµα “Άγιος Αθανάσιος – 
Κρηνίδες” του τµήµατος 61.5 “∆ράµα – Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 
61 “Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα” - (Κωδικός αναφοράς 5251)», 
Προϋπολογισµού 188.501€ στα συµπράττοντα γραφεία: « 1) 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2) ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ». 

 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών - κτηµατολογίου στο β΄  
υποτµήµα “Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες” του τµήµατος 61.5 “∆ράµα – Καβάλα” του 
Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα” - (Κωδικός αναφοράς 5251)», 
Προϋπολογισµού 188.501€ (χωρίς ΦΠΑ), στα συµπράττοντα γραφεία « 1) 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2) ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», υπ’ αρ. 21 
∆ιαγωνιζόµενου, τα οποία υπέβαλαν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 84,00%  και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ46Ψ8ΟΝ-19Β



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
831ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 831 
της 831ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 30.05.14 

 
 
Θέµα 11ο:  Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικής µελέτης 

οδοποιίας, µελέτης σήµανσης – ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής 
µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ’ 
υποτµήµα “Κρηνίδες - Άγιος Σύλλας” του τµήµατος 61.5 “∆ράµα - 
Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – ∆ράµα - Καβάλα” (Κωδικός 
Αναφοράς 5254)», Προϋπολογισµού 398.057 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στη 
«Σύµπραξη Γραφείων: α) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., β) ADT 
ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.». 

 

 

Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 4) και εγκρίνει: 1) την ανάθεση της 
σύµβασης µε τίτλο «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης – 
ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική 
µελέτη Η/Μ στο γ΄ υποτµήµα “Κρηνίδες - Άγιος Σύλλας” του τµήµατος 61.5 “∆ράµα - 
Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – ∆ράµα - Καβάλα” (Κωδικός Αναφοράς 
5254)», Προϋπολογισµού 398.057 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στον υπ΄ αριθµ. 6 διαγωνιζόµενο: 
«Σύµπραξη Γραφείων: α) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., β) ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», ο 
οποίος υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στον σχετικό 
διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 77,52% και 2) την άµεση επικύρωση της 
απόφασης αυτής. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 685346Ψ8ΟΝ-Υ59



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
822ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 822 
της 822ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 27.03.14 

 
 

 
Θέµα 19ο:   Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών – 

κτηµατολογίου στο γ’ υποτµήµα «Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» του τµήµατος 61.5 
«∆ράµα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα» (κωδ. 
αναφοράς 5255), προϋπολογισµού 177.489 €.  

 
 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 12) και εγκρίνει α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών – κτηµατολογίου στο γ’ 
υποτµήµα «Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» του τµήµατος 61.5 «∆ράµα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 
61 «Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα» κωδ. Αναφοράς 5255, προϋπολογισµού 177.489 ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ), στη Σύµπραξη µελετητικών γραφείων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» µε 
δ.τ. «ΕΚΚΕΝΤΡΟ - ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ µε δ.τ. «ΥΕΤΟΣ» (υπ’αριθµ 20 
διαγωνιζόµενος)», η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 75% και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8ΟΝ-ΣΣΡ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
825ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 825 

της 825ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 

της 11.04.14 
 
 
Θέµα 14ο:  Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής 

µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης – µελέτης και προκαταρκτικών 
µελετών τεχνικών στο γ΄ υποτµήµα “Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας” του 
τµήµατος 61.5 “∆ράµα – Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – 
∆ράµα – Καβάλα” (Κωδικός Αναφοράς 5256)», Προϋπολογισµού: € 
112.886 (χωρίς Φ.Π.Α.), στη σύµπραξη γραφείων «1. ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ), 2. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 3. ΤΖΗΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ». 

 

 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 7) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε τίτλο «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης–
µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο γ΄ υποτµήµα “Κρηνίδες – Άγιος 
Σύλλας” του τµήµατος 61.5 “∆ράµα – Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – ∆ράµα 
– Καβάλα” - (Κωδικός Αναφοράς 5256)», Προϋπολογισµού: €112.886 (χωρίς Φ.Π.Α.), 
στη σύµπραξη γραφείων «1. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ), 2. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 3. ΤΖΗΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», υπ’ αριθ. 6 διαγωνιζόµενο, η οποία υπέβαλε την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε 
προσφερθείσα έκπτωση 81,15% και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής.  
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46Ψ8ΟΝ-ΚΣ5



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
822ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 822 
της 822ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 27.03.14 

 
 

 
Θέµα 17ο: Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση προκαταρκτικών 

µελετών τεχνικών στο τµήµα 60.2.1 “Ριζιανά-Στρυµονικό” του κάθετου 
άξονα 60 “∆ερβένι - Σέρρες – Προµαχώνας” (κωδικός αναφοράς 5261), 
προϋπολογισµού: € 279.945.  

 
 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 10) και εγκρίνει α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο τµήµα 
60.2.1 “Ριζιανά-Στρυµονικό” του κάθετου Άξονα 60 “∆ερβένι - Σέρρες – Προµαχώνας” 
(Κωδικός αναφοράς 5261), προϋπολογισµού  € 279.945 (χωρίς ΦΠΑ), στην εταιρεία  
«ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Α.Ε. ,  υπ' αρ. 20 διαγωνιζόµενος, η οποία  υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 90,70% 
και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8ΟΝ-ΙΣΦ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
822ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 822 
της 822ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 27.03.14 

 
 

 
Θέµα 18ο:  Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικών µελετών 

σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 “Ριζιανά –Στρυµονικό” του κάθετου άξονα 
60 “∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας”» (κωδ. αναφοράς 5262), 
προϋπολογισµού : € 775.841.  

 

To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 11) και εγκρίνει α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε τίτλο «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 “Ριζιανά –
Στρυµονικό” του κάθετου άξονα 60 “∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας”» (Κωδ. αναφοράς: 
5262), προϋπολογισµού € 775.841 (χωρίς ΦΠΑ), στο γραφείο µελετών: «ΓΕΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ/ΙΣΤΡΙΑ - ΚΟΛΛΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», υπ΄ αριθ. 4 διαγωνιζόµενο, το 
οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό 
διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 80,00% και β) την άµεση επικύρωση της 
απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8ΟΝ-ΛΙΥ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
826ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 826 
της 826ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 24.04.14 

 
 
 
Θέµα 10ο: Ανάθεση σύµβασης «Συµφωνία – πλαίσιο  για την Εκπόνηση µελετών 

τεχνικών έργων οδών και ελέγχου οριστικών µελετών τεχνικών για τις 
ανάγκες της  “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, 
Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» – Κωδικός 
Αναφοράς 5280, Προϋπολογισµού: 300.000€, στην εταιρεία «ΜΕΤΕ 
ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε». 

 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 4) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
Συµφωνίας - Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων οδών και 
ελέγχου οριστικών µελετών τεχνικών για τις ανάγκες της  “Εγνατία  Οδός Α.Ε.” (Κύριου 
Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» – 
Κωδικός Αναφοράς 5280, Προϋπολογισµού: € 300.000 (χωρίς ΦΠΑ), στην εταιρεία  
«ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Α.Ε., υπ' αρ. 22 διαγωνιζόµενος, η οποία  υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 78,00% και β) την 
άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ46Ψ8ΟΝ-Ο5Δ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
826ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 826 
της 826ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 24.04.14 

 
 
 
Θέµα 9ο: Ανάθεση Συµφωνίας - Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών 

τεχνικών έργων οδών και ελέγχου οριστικών µελετών τεχνικών για τις 
ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.’’ (κύριου άξονα, κάθετων αξόνων, 
Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών» - Κωδικός 
Αναφοράς 5281, Προϋπολογισµού:  300.000€, στο µελετητικό γραφείο 
«ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» ∆ΙΑΚΡ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ». 

 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 3) και εγκρίνει: α) την ανάθεση 
Συµφωνίας–Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων οδών και 
ελέγχου οριστικών µελετών τεχνικών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Κύριου 
άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών» - 
Κωδικός Αναφοράς 5281, προϋπολογισµού 300.000€, στο µελετητικό γραφείο «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» ∆ΙΑΚΡ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ», υπ’ αριθµ.  
είκοσι τρία (23) διαγωνιζόµενο, το οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά στον ∆ιαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 82% και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ46Ψ8ΟΝ-1Ρ9



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
827ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 827 
της 827ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 06.05.14 

 
 
 
Ανάθεση Συµφωνίας – πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών 
µελετών για τις ανάγκες της  “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, 
Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών) – Κωδ. Αναφοράς 5282»,  
Προϋπολογισµού: € 100.000 στο µελετητικό γραφείο «ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ».   
 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
Συµφωνίας – πλαίσιο µε αντικείµενο την “Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών µελετών για τις 
ανάγκες της  “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών 
Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών) – κωδ. αναφοράς 5282»,  Προϋπολογισµού: € 100.000 
στο µελετητικό γραφείο  «ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», υπ' αρ. 9 διαγωνιζόµενος, το 
οποίο  υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό 
διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 80%.και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης 
αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΦ846Ψ8ΟΝ-Μ6Φ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
829ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 829 
της 829ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 14.05.14 

 
 
Θέµα 8ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση Οριστικών µελετών δύο 

(2) Τεχνικών -Γεφυρών στις Χ.Θ. 7+531,32 (Γέφυρα Α/Κ Τελωνείου) και 
12+463,16 (Γέφυρα ρέµατος Αγ. Γεωργίου) στο τµήµα 61.1.1 “Περιαστική 
οδός Σερρών” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες - ∆ράµα– Καβάλα”» 
(Κωδικός αναφοράς 5294),  Προϋπολογισµού: € 335.580 στην εταιρεία 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ µε δ.τ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ». 

 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση Οριστικών µελετών δύο (2) Τεχνικών-Γεφυρών 
στις Χ.Θ. 7+531,32 (Γέφυρα Α/Κ Τελωνείου) και 12+463,16 (Γέφυρα ρέµατος Αγ. 
Γεωργίου) στο τµήµα 61.1.1 “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες - 
∆ράµα – Καβάλα” - Κωδικός αναφοράς 5294»,  προϋπολογισµού € 335.580 στην εταιρεία 
«ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» µε δ.τ. «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ», υπ' 
αρ. 16 διαγωνιζόµενος,  η οποία  υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 85,00% και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46Ψ8ΟΝ-0ΡΛ




