
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
816ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 816 
της 816ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 20.02.14 

 
 

 
Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ∆ήµου Νάξου 
(Ν1100a)» Κωδ. Αναφοράς: 5176, προϋπολογισµού µελέτης 9.512.000 € (µε Φ.Π.Α.) 
 
 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 12) και εγκρίνει: α) το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) ∆ήµου Νάξου (Ν1100a)», προϋπολογισµού µελέτης 9.512.000,00 € (µε 
Φ.Π.Α.), και την ανάθεσή του στην Κ/Ξ «ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», υπ΄ αριθµ. 
5 διαγωνιζόµενης µε συνολική συµβατική δαπάνη 6.986.358,00€ εκ των οποίων δαπάνη 
εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 6.216.240,00€, δαπάνη απρόβλεπτων 559.461,60€, δαπάνη 
αναθεώρησης 210.656,40€ και επί πλέον 1.117.818,00 € για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 
8.104.176,00€ και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΝ-ΥΣΦ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
814ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 814 
της 814ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 11.02.14 

 
 

Θέµα 8ο:  Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκτέλεση  γεωερευνητικών 
εργασιών σε θέσεις σηράγγων και χωµατουργικών έργων ανοιχτής 
οδοποιίας (ορύγµατα – επιχώµατα) στο τµήµα 60.2.1 “Ριζιανά – 
Στρυµονικό” του κάθετου Άξονα 60 “∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας”» - 
(Κωδ. Αναφοράς 5263), Προϋπολογισµού  € 411.065 (χωρίς ΦΠΑ). 

 
 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 2) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
σύµβασης µε τίτλο «Εκτέλεση  γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις σηράγγων και 
χωµατουργικών έργων ανοιχτής οδοποιίας (ορύγµατα – επιχώµατα) στο τµήµα 60.2.1 
“Ριζιανά – Στρυµονικό” του κάθετου Άξονα 60 “∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας”» - 
(Κωδ. Αναφοράς 5263, προϋπολογισµού 411.065 € (χωρίς ΦΠΑ), στο γραφείο µελετών: 
«Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ», υπ΄ αριθ. 10 διαγωνιζόµενο, το 
οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό 
διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 77,00% και β) την άµεση επικύρωση της 
απόφασης αυτής. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΟΝ-ΟΒΣ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
812ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 812 
της 812ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 27.01.14 

 
Θέµα 16ο:  Ανάθεση Συµφωνίας - Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση 

γεωλογικών - γεωτεχνικών µελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών 
Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» (Κωδικός Αναφοράς 5279), 
προϋπολογισµού 180.000€. 

  
To ∆.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 γεωλογικών - γεωτεχνικών µελετών 
για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων 
Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» (Κωδικός Αναφοράς 5279), 
προϋπολογισµού 180.000€, στη σύµπραξη γραφείων: 1) ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2) ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, υπ’ αριθµ.  πέντε (5) διαγωνιζόµενο, η 
οποία 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: ΒΙΨ046Ψ8ΟΝ-86Μ



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
811ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 811 
της 811ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 16.01.14 

 
 
Θέµα 11ο:  Ανάθεση Σύµβασης Συµφωνίας Πλαισίου µε αντικείµενο την «Εκπόνηση 

οριστικών µελετών σηράγγων και σηράγγων µε εκσκαφή και 
επανεπίχωση (γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών) και 
Ελέγχων κατηγορίας ΙΙΙ µελετών σηράγγων και σηράγγων µε εκσκαφή 
και επανεπίχωση (γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών) 
στα τµήµατα 59.3.1, 59.3.2 και 59.3.3 της Εξωτερικής Περιφερειακής 
οδού Θεσσαλονίκης – σύνδεσης Εγνατίας οδού µε τον Αερολιµένα 
“ Μακεδονία” - Κωδικός Αναφοράς 4405» (µελετητικό γραφείο: 
«GEOCONSULT ZT GmbH CONSULTING ENGINEERS»). 

 
 
 
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της 
σύµβασης Συµφωνίας – Πλαισίου µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικών µελετών 
σηράγγων και σηράγγων µε εκσκαφή και επανεπίχωση (γεωλογικών, γεωτεχνικών, 
στατικών και υδραυλικών) και Ελέγχων κατηγορίας ΙΙΙ µελετών σηράγγων και σηράγγων 
µε εκσκαφή και επανεπίχωση (γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών) στα 
τµήµατα 59.3.1, 59.3.2 και 59.3.3 της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης – 
σύνδεσης Εγνατία οδού µε τον Αερολιµένα “Μακεδονία” - Κωδικός Αναφοράς 4405», στο 
γραφείο «GEOCONSULT ZT GmbH CONSULTING ENGINEERS», το οποίο υπέβαλε 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό ∆ιαγωνισµό  και β) 
την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Π. Σαββαΐδης 
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ46Ψ8ΟΝ-61Λ






