
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
739ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.739 
της 739ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 12.11.2012 

 
 
 

Θέµα 1ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών 
εργασιών για τη σήραγγα στο τµήµα “Σµίνθη-Εχίνος” του Κάθετου Άξονα 
70 “Ξάνθη – Εχίνος- Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”-Κωδικός Αναφοράς 
5160», προϋπολογισµού 190.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 1) και εγκρίνει α) την ανάθεση σύµβασης µε 
αντικείµενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη σήραγγα στο τµήµα 
“Σµίνθη-Εχίνος” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος- Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”-
Κωδικός Αναφοράς 5160» Προϋπολογισµού 190.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στο γραφείο «Ν. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ», υπ΄ αριθ. 14 διαγωνιζόµενο, το οποίο 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  στον σχετικό 
διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 71%  και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης 
αυτής. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Ι. Τσακλίδης 

ΑΔΑ: Β4ΣΞ46Ψ8ΟΝ-Γ41



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
739ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.739 
της 739ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 12.11.2012 

 
 
 

Θέµα 2ο: Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών 
εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών στο τµήµα “Ξάνθη – 
Σµίνθη” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος- Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα”» (Κωδικός αναφοράς 5168), Προϋπολογισµού: 150.000€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

 
 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύµβασης 
µε τίτλο «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών 
στο τµήµα “Ξάνθη – Σµίνθη” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος- 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”»  (Κωδικός  αναφοράς 5168), Προϋπολογισµoύ 150.000 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.), στα Συµπράττοντα Γραφεία 1) «ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ», 2) 
«ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ», 3) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ», υπ’ αριθ. 5 
διαγωνιζόµενος, τα οποία υπέβαλαν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στον σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 65,4% και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Ι. Τσακλίδης 

ΑΔΑ: Β4ΣΞ46Ψ8ΟΝ-6Δ3



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
739ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.739 
της 739ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 12.11.2012 

 
 
 

Θέµα 3ο: Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών 
εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών στο τµήµα “Ξάνθη – 
Σµίνθη” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος- Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα”» (Κωδικός αναφοράς 5169), Προϋπολογισµού: 150.000€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

 
 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 3) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύµβασης 
µε τίτλο «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών 
στο τµήµα “Ξάνθη – Σµίνθη” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος- 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”»  (Κωδικός  αναφοράς 5169), Προϋπολογισµoύ 150.000 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.), στα Συµπράττοντα Γραφεία 1) «ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ», 2) 
«ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε», 3) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ», υπ’ αριθ. 4 διαγωνιζόµενος, τα οποία υπέβαλαν την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισµό µε 
προσφερθείσα έκπτωση 66,3%  και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Ι. Τσακλίδης 

ΑΔΑ: Β4ΣΞ46Ψ8ΟΝ-Ζ1Ν


