
 

 

 
 
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 
Απόσπασµα Πρακτικού 
855ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 855 
της 855ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 04.12.14 

 
 
Θέµα 13ο:  «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της 

Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)», Κωδ. Αναφοράς 
5386,  προϋπολογισµού 60.975.609,76 Eυρώ (χωρίς ΦΠΑ) - Έγκριση 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. 

 
 
Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 1) και εγκρίνει α) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού 
Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» προϋπολογισµού 
µελέτης 75.000.000,00€  (µε Φ.Π.Α.) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια Ε.Ε. «ΑΚΤΩΡ 
Α.Τ.Ε.» (ΑΦΜ 094149722 ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) µε µέση έκπτωση 55,18% και 
συνολική συµβατική δαπάνη 27.485.291,00 €, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & 
ΟΕ 23.752.282,61€, δαπάνη απροβλέπτων 2.137.705,44 €, δαπάνη µελετών 130.000,00 €, 
δαπάνη απολογιστικών εργασιών 163.008,71 €, δαπάνη αναθεώρησης 1.302.294,24 € και 
επί πλέον 6.321.617,00 €  για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 33.806.908,00 € και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 

 
  

 
Γ. Σκόδρας 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 7ΕΞ946Ψ8ΟΝ-ΥΑΩ



 

 

 
 
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 
Απόσπασµα Πρακτικού 
855ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 855 
της 855ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 04.12.14 

 
 
Θέµα 14ο: «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του ∆υτικού Τοµέα της 

Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)», Κωδ. Αναφοράς 
5385,  προϋπολογισµού 60.975.609,76 Eυρώ (χωρίς ΦΠΑ) - Έγκριση 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. 

 
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: «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του ∆υτικού Τοµέα της 
Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» προϋπολογισµού µελέτης 
75.000.000,00€  (µε Φ.Π.Α.) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια Ε.Ε. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» 
(ΑΦΜ 094149722 ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) µε µέση έκπτωση 55,30% και συνολική 
συµβατική δαπάνη 27.488.723,00 €, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 
23.628.784,28€, δαπάνη απροβλέπτων 2.126.590,59 €, δαπάνη µελετών 180.000,00 €, 
δαπάνη απολογιστικών εργασιών 254.540,54 €, δαπάνη αναθεώρησης 1.298.807,59 € και 
επί πλέον 6.322.407,00€ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 33.811.130,00 € και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Γ. Σκόδρας 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: Ω6ΕΝ46Ψ8ΟΝ-ΖΝ5



 

 

 
 
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 
Απόσπασµα Πρακτικού 
855ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 855 
της 855ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 04.12.14 

 
 
Θέµα 15ο: «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κοµοτηνή – Νυµφαία - 

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα – Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)», Κωδ. Αναφοράς 5387,  
προϋπολογισµού 17.073.170,73 Eυρώ (χωρίς ΦΠΑ) - Έγκριση 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. 

 
 
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: «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κοµοτηνή – Νυµφαία - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα – Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως 
Χ.Θ. 6+300 (75.0)» προϋπολογισµού µελέτης 21.000.000,00€  (µε Φ.Π.Α.) και την 
ανάθεσή του στη µειοδότρια Ε.Ε. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ» (ΑΦΜ 094470544, ∆ΟΥ: 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) µε µέση έκπτωση 38,210% και συνολική συµβατική δαπάνη 
10.684.025,00 €, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 8.807.853,79 €, δαπάνη 
απροβλέπτων 792.706,84 €, δαπάνη µελετών 13.000,00 €, δαπάνη απολογιστικών 
εργασιών 376.685,42 €, δαπάνη αναθεώρησης 693.778,95 € και επιπλέον 2.457.326,00 €  
για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 13.141.351,00 € και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης 
αυτής. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Γ. Σκόδρας 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΩΝΠΛ46Ψ8ΟΝ-49Κ




