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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Απόσπασµα Πρακτικού 
867ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 867 
της 867ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 28.04.15 

 
 
Θέµα 11ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο τον «Έλεγχο των οριστικών µελετών 

είκοσι τριών (23) τεχνικών στο τµήµα 61.1.1 “Περιαστική  οδός Σερρών” 
του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες - ∆ράµα - Καβάλα”- Κωδικός Αναφοράς 
5345» συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής  € 297.990 (πλέον Φ.Π.Α.) στην  
εταιρεία «OBERMEYER HELLAS Ltd» 

 
 
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 «Έλεγχο των οριστικών µελετών είκοσι τριών (23)  τεχνικών 
στο τµήµα 61.1.1 “Περιαστική  οδός Σερρών” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες - ∆ράµα - 
Καβάλα”- Κωδικός Αναφοράς 5345» συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής  € 297.990 
(πλέον Φ.Π.Α.),  στην εταιρεία «OBERMEYER HELLAS Ltd», υπ' αρ. 9 διαγωνιζόµενος,  
η οποία  υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό 
διαγωνισµό, µε προσφερθείσα έκπτωση 75,00% και β) την άµεση επικύρωση της 
απόφασης αυτής. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Χ. Βάρδας 
Αναπλ. Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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