
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
822ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 822 
της 822ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 27.03.14 

 
 

 
Θέµα 15ο: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του 

έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων 
Σκάλας Πάτµου (Ν3100)»  (κωδ. αναφ. 5267) προϋπολογισµού µελέτης 
2.871.000,00  € (µε Φ.Π.Α.). 

 
 
 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση 
της Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 9) και εγκρίνει α) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης 
Λυµάτων Σκάλας Πάτµου (Ν3100)», προϋπολογισµού µελέτης 2.871.000,00 € (µε 
Φ.Π.Α.), και την ανάθεσή του στην ΕΕ «ΕΡΜΩΝ ΑΕ» (ΑΦΜ 099362595 / ∆ΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ), υπ΄ αριθµ. 1 διαγωνιζόµενης µε συνολική συµβατική δαπάνη 2.391.102,00€  
εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 2.017.800,00€, δαπάνη απρόβλεπτων 
302.670,00€, δαπάνη αναθεώρησης 70.632,00€ και επί πλέον 382.577,00 € για ΦΠΑ, 
ήτοι συνολικά 2.773.679,00€ και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8ΟΝ-ΖΧΡ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
827ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 827 
της 827ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 06.05.14 

 
 
 
Θέµα 8ο:  Έγκριση αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου του 

έργου: «Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ενισχύσεις ∆οµικών 
Στοιχείων της οδογέφυρας σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιµένα Θεσ/νίκης µε 
τον αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό (56.2)».  

 

Το ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 3) και εγκρίνει: α) το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού του έργου: «Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ενισχύσεις ∆οµικών 
Στοιχείων της οδογέφυρας σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιµένα Θεσ/νίκης µε τον 
αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό (56.2)», προϋπολογισµού µελέτης 
1.205.400,00 Eυρώ (µε Φ.Π.Α.) και την ανάθεση της κατασκευής του στη µειοδότρια Ε.Ε. 
«ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 7,00% και συνολική οικονοµική προσφορά 
1.121.022,00€  εκ των οποίων 792.521,74€ για εργασίες µε Γ.Ε. + Ε.Ο., 118.878,26€ για 
απρόβλεπτα, και  209.622,00€ για Φ.Π.Α. και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης 
αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΦ846Ψ8ΟΝ-5ΜΑ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
830ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 830 
της 830ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της  22.05.14 

 
 
 
Θέµα 8ο: Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του 

έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (Ν3100α)», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 6.380.000€ (µε ΦΠΑ).  

 
 
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 δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (Ν3100α)» 
προϋπολογισµού µελέτης 6.380.000,00€  (µε Φ.Π.Α.) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια 
Ε.Ε. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 
(Α.Φ.Μ. 082911990 / ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) µε µέση έκπτωση 35,31% και συνολική 
συµβατική δαπάνη 3.581.101,00 €, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 
3.135.048,07€, δαπάνη απροβλέπτων 282.154,32 €, δαπάνη απολογιστικών εργασιών 
73.332,76 €, δαπάνη αναθεώρησης 90.565,85 € και επί πλέον 572.977,00 €  για ΦΠΑ, ήτοι 
συνολικά 4.154.078,00 € και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΙΟ46Ψ8ΟΝ-Π87



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
833ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 833 
της 833ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 12.06.14 

 
 
Θέµα 8ο:  «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων 

λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300a)» (Κωδ. Αναφ. 5288), προϋπολογισµού 
1.589.200,00 € (µε Φ.Π.Α.) - ∆ιενέργεια κλήρωσης µεταξύ των δύο 
µειοδοτών σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 της ∆ιακήρυξης και έγκριση 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. 

 
……………………………………. 
 
Το ∆.Σ., µετά την ανάδειξη από την κλήρωση που διενεργήθηκε του αναδόχου και 
υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ.  1β  ) και εγκρίνει α)  το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς 
επεξεργασµένων λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300a)»  προϋπολογισµού µελέτης 
1.589.200,00€  (µε Φ.Π.Α.) και την ανάθεσή του στην Κ/Ξ «∆ΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ-TΖΟΓΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑ», µε µέση έκπτωση 
43,66% και συνολική συµβατική δαπάνη 783.300,00 €, εκ των οποίων δαπάνη εργασιών 
µε ΓΕ & ΟΕ 671.411,10€, δαπάνη απροβλέπτων 60.427,00€, δαπάνη απολογιστικών 
εργασιών 28.925,48 €, δαπάνη αναθεώρησης 22.536,42 € και επί πλέον 125.328,00 €  για 
ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 908.628,00 € και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: 7Ψ7Θ46Ψ8ΟΝ-ΜΙΟ




