
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
804ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 804 
της 804ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 28.11.13 

 
 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Κέας (N0200)», 
Kωδ. Αναφοράς 5186. 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει α) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) Κέας (N0200)», προϋπολογισµού µελέτης 3.741.000,00€, και την ανάθεσή του 
στην Κ/Ξ “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” µε συνολική 
συµβατική δαπάνη 3.212.101,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 
2.703.380,00 €, δαπάνη απρόβλεπτων 405.507,00 €, δαπάνη αναθεώρησης 103.214,00 € 
και επί πλέον 513.937,00 € για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 3.726.038,00 €. 

Επισηµαίνεται ότι για την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να έχει συντελεστεί η 
δέσµευση των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων και η απόδοσή τους για εγκατάσταση  του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ 1406/01.04.2013 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 
Α351047/02.04.2013) έγγραφο διατύπωσης σύµφωνης γνώµης για δηµοπράτηση του 
έργου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  
 
 και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

O Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 
 
 

Π. Σαββαΐδης 

ΑΔΑ: ΒΛ0Ν46Ψ8ΟΝ-9ΩΧ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
804ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 804 
της 804ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 28.11.13 

 
 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«∆ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας 
(N2000)», Kωδ. Αναφοράς 5233. 
 
 
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: «∆ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της 
νήσου Θηρασίας (N2000)», προϋπολογισµού µελέτης 1.531.200,00 € (µε Φ.Π.Α.), και την 
ανάθεσή του στη µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΕ» (Α.Φ.Μ. 998295722 / ∆ΟΥ Ηρακλείου) µε µέση έκπτωση 42,65% και συνολική 
συµβατική δαπάνη 768.150,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 
627.907,21€, δαπάνη απροβλέπτων 94.186,08€, δαπάνη απολογιστικών εργασιών 
28.851,43€, δαπάνη αναθεώρησης 17.205,28 € και επί πλέον 122.904,00 €  για ΦΠΑ, ήτοι 
συνολικά 891.054,00 €  και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

O Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 
 
 

Π. Σαββαΐδης 

ΑΔΑ: ΒΛ0Ν46Ψ8ΟΝ-Τ2Ζ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
804ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 804 
της 804ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 28.11.13 

 
 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ∆ονούσας (Ν2200)», Κωδ. 
Αναφοράς 5245. 
 
 
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: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων 
∆ονούσας (Ν2200)», προϋπολογισµού µελέτης 2.204.000,00 €, και την ανάθεσή του στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» (Α.Φ.Μ.:999682455/ ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), 
υπ΄ αριθµ. 1 διαγωνιζόµενης µε συνολική συµβατική δαπάνη 1.891.315,00 € εκ των 
οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 1.555.948,00 €, δαπάνη απρόβλεπτων 233.392,20€, 
δαπάνη απολογιστικών εργασιών 52.209,10 €, δαπάνη αναθεώρησης 49.765,70 € και επί 
πλέον 302.611,00 € για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 2.193.926,00€ και β) την άµεση επικύρωση 
της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

O Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 
 
 

Π. Σαββαΐδης 

ΑΔΑ: ΒΛ0Ν46Ψ8ΟΝ-ΣΕΖ


