
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
838ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 838 
της 838ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 17.07.14 

 
Θέµα 9ο :  Aνάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση συµπληρωµατικών 

τοπογραφικών µελετών/κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, 
οριστικής µελέτης σήµανσης-ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης, 
οριστικής γεωλογικής µελέτης και γεωτεχνικών µελετών στο τµήµα 
60.2.1 “Ριζιανά – Στρυµονικό” του Κάθετου Άξονα 60 “∆ερβένι – Σέρρες– 
Προµαχώνας”» (Κωδικός Αναφοράς 5260) στη σύµπραξη γραφείων 
µελετών: «1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 2. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3. ∆ΙΚΤΥΟ 
Α.Ε. 4. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 5. ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», 
Προϋπολογισµού: 608.963€ 

 

Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ.  3) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών 
µελετών/κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης σήµανσης-
ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης, οριστικής γεωλογικής µελέτης και 
γεωτεχνικών µελετών στο τµήµα 60.2.1 “Ριζιανά – Στρυµονικό” του Κάθετου Άξονα 60 
“∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας”» (Κωδικός Αναφοράς 5260) Προϋπολογισµού: 
608.963€ (χωρίς ΦΠΑ), στον υπ' αρ. 16 διαγωνιζόµενο «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ: 1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 2. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3. ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε. 4. 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», ο οποίος  υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 72,96% και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΩΦΚ746Ψ8ΟΝ-Φ1Μ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
835ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 835 
της 835ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 03.07.14 

 
 
Θέµα 14ο: 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 5283), προϋπολογισµού 100.000,00 
Ευρώ, στο µελετητικό γραφείο «ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Ηλία». 

 

 

Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 8) και εγκρίνει α) την ανάθεση Συµφωνίας 
– Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση αρχιτεκτονικών µελετών για τις ανάγκες της 
‘’ Εγνατία Οδός Α.Ε.’’ ( κύριου άξονα, κάθετων αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης  
και λοιπών αναγκών» (Κωδ. Αναφοράς 5283), προϋπολογισµού 100.000,00 Ευρώ, στο 
µελετητικό γραφείο «ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία», υπ’ αριθµ.  εννέα (9) 
διαγωνιζόµενο, το οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά στον ∆ιαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 80% και β) την άµεση επικύρωση 
της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΜΥΘ46Ψ8ΟΝ-7ΑΡ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
835ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 835 
της 835ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 03.07.14 

 
 
Θέµα 15ο: Ανάθεση Συµφωνίας – Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών 

τοπογραφίας και κτηµατολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.” (Κυρίου άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης 
και λοιπών αναγκών) - Κωδικός Αναφοράς: 5285», Προϋπολογισµού 
150.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στο µελετητικό γραφείο «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ». 

 
 

Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 9) και εγκρίνει α) την ανάθεση 
Συµφωνίας–Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών τοπογραφίας και 
κτηµατολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Κυρίου άξονα, Καθέτων 
Αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών) - Κωδικός Αναφοράς: 
5285», προϋπολογισµού 150.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στον υπ΄ αριθµ. 4 διαγωνιζόµενο: 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 65,00% και β) την 
άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: Ω79846Ψ8ΟΝ-ΧΕ6




