
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
741ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.741 
της 741ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρίας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 21.11.2012 

 
 
 
Θέµα 5ο: Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση συµπληρωµατικής 

τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, επικαιροποίηση οριστικής 
µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης – ασφάλισης, µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σµίνθη – Εχίνος – Μελίβοια), οριστικής 
µελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και προκαταρκτικών µελετών 
τεχνικών στο τµήµα «Σµίνθη – Εχίνος» του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – 
Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» - (Κωδ. Αναφοράς 5158), 
Προϋπολογισµού: € 504.491 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύµβασης 
µε τίτλο «Εκπόνηση συµπληρωµατικής τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, 
επικαιροποίηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης – ασφάλισης, µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σµίνθη – Εχίνος – Μελίβοια), οριστικής µελέτης 
αποχέτευσης – αποστράγγισης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο τµήµα «Σµίνθη 
– Εχίνος» του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» - (Κωδ. 
Αναφοράς 5158), Προϋπολογισµoύ € 504.491 (χωρίς Φ.Π.Α.), στα Συµπράττοντα 
Γραφεία «Θαλής Μελετητική Ε.Ε.» και «ADT Ωµέγα Α.Τ.Ε.», υπ’ αριθ. 2 
διαγωνιζόµενος, τα οποία υπέβαλαν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στον σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 70,76%   και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Ι. Τσακλίδης 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ46Ψ8ΟΝ-ΔΒ9



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
744ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 744 
της 744ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 05.12.12 

 
 
 
 

Θέµα 7ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Eκπόνηση οριστικών µελετών της 
σήραγγας στο τµήµα «Σµίνθη – Εχίνος» του κάθετου άξονα 70 «Ξάνθη – 
Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (κωδικός αναφοράς 5163)», 
προϋπολογισµού 302.309 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει α) την ανάθεση Σύµβασης µε 
αντικείµενο την «Eκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα «Σµίνθη – 
Εχίνος» του κάθετου άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (κωδικός 
αναφοράς 5163)», προϋπολογισµού 302.309 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στο γραφείο «ΓΕΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ  (δ.τ. «ΙΣΤΡΙΑ»)» µε ΑΦΜ 095569799, υπ΄ αριθ. 5 διαγωνιζόµενος, το 
οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  στον σχετικό 
διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 72% και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης 
αυτής. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46Ψ8ΟΝ-ΚΟ9


