ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46Ψ8ΟΝ-4ΤΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Απόσπασµα Πρακτικού
819ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 819
της 819ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”
της 07.03.14
Θέµα 10ο: «Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)».
Έγκριση
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.

To ∆.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: «Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)»
προϋπολογισµού µελέτης 3.700.400,00 € (µε Φ.Π.Α.) και την ανάθεσή του στη µειοδότρια
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΜΠΑΤΖΗΣ – ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (Α.Φ.Μ. 099411207 /
∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) µε µέση έκπτωση 36,02% και συνολική συµβατική δαπάνη
2.055.051,00 € εκ των οποίων δαπάνη εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 1.693.084,79 €, δαπάνη
απροβλέπτων 253.962,72 €, δαπάνη απολογιστικών εργασιών 44.023,64 €, δαπάνη
αναθεώρησης 63.979,85 € και επί πλέον 328.809,00 € για ΦΠΑ, ήτοι συνολικά
2.383.860,00 € και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Απόσπασµα Πρακτικού
805ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 805
της 805ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”
της 06.12.13
Θέµα 11ο: Ανάθεση Συµβάσεων µε αντικείµενο: α) την «Εκπόνηση οριστικών
µελετών τεχνικών-γεφυρών i) γέφυρας κλάδων 7 και 8, του Α/Κ
Κωνσταντινουπολίτικων, περί τις Χ.Θ. 0+232 και Χ.Θ. 0+516 αντίστοιχα,
ii) γέφυρας Άνω διάβασης, περί τη Χ.Θ. 0+585 κλάδου 10 του Α/Κ
Κωνσταντινουπολίτικων, iii) Κάτω διαβάσεων, περί τις Χ.Θ. 0+320
κλάδου 12 και Χ.Θ. 0+225 κλάδου 13 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων
και iv) οχετών κόµβων του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως
Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και
της σύνδεσής της µε την Εγνατία Οδό και µε τον Αερολιµένα
“ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” (άξονας 59) - Κωδ. Αναφ. 4397» και β) τον «Έλεγχο
µελετών τεχνικών έργων οδών-γεφυρών: γέφυρας δύο κλάδων Γ1.1 (περί
την Χ.Θ. 7+588 αριστερού, Χ.Θ. 7+515 δεξιού), γέφυρας δύο κλάδων
Γ3.1 (περί την Χ.Θ. 12+400), τριών κάτω διαβάσεων του Α/Κ Φιλύρου
και µιας του Α/Κ Ασβεστοχωρίου και λοιπών µικρών τεχνικών Κόµβων
του 1ου τµήµατος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 (59.3.1) της
Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της
µε την Εγνατία Οδό και µε τον Αερολιµένα “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” - Κωδ.
Αναφοράς 4170».

Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύµβασης
για την «Εκπόνηση οριστικών µελετών τεχνικών - γεφυρών i) γέφυρας κλάδων 7 και 8,
του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, περί τις Χ.Θ. 0+232 και Χ.Θ. 0+516 αντίστοιχα, ii)
γέφυρας Άνω διάβασης, περί τη Χ.Θ. 0+585 κλάδου 10 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων,
iii) Κάτω διαβάσεων, περί τις Χ.Θ. 0+320 κλάδου 12 και Χ.Θ. 0+225 κλάδου 13 του Α/Κ
Κωνσταντινουπολίτικων και iv) οχετών κόµβων του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ.
0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της
σύνδεσής της µε την Εγνατία Οδό και µε τον Αερολιµένα “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” (άξονας 59) Κωδ. Αναφ. 4397» Προϋπολογισµού 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στο µελετητικό γραφείο
«ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Θ. ΤΣΙΜΩΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο υπέβαλε την πλέον
συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, στο σχετικό ∆ιαγωνισµό µε Κωδ. Αναφ.
4397 και υπό την αίρεση της Σύµφωνης Γνώµης της Ειδικής ∆ιαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, β) την ανάθεση της σύµβασης µε αντικείµενο τον
«Έλεγχο µελετών τεχνικών έργων οδών-γεφυρών: γέφυρας δύο κλάδων Γ1.1 (περί την
Χ.Θ. 7+588 αριστερού, Χ.Θ. 7+515 δεξιού), γέφυρας δύο κλάδων Γ3.1 (περί την Χ.Θ.
12+400), τριών κάτω διαβάσεων του Α/Κ Φιλύρου και µιας του Α/Κ Ασβεστοχωρίου και
λοιπών µικρών τεχνικών Κόµβων του 1ου τµήµατος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000
(59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της µε την
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Εγνατία Οδό και µε τον Αερολιµένα “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” - Κωδ. Αναφοράς 4170»,
προϋπολογισµού 250.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στο µελετητικό γραφείο «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ &
ΣΥΝ. ΕΕ.», το οποίο υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
στο σχετικό ∆ιαγωνισµό και υπό την αίρεση της Σύµφωνης Γνώµης της Ειδικής
∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και γ) την άµεση επικύρωση
της απόφασης αυτής.

O Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
Π. Σαββαΐδης
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ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46Ψ8ΟΝ-ΗΒΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Απόσπασµα Πρακτικού
819ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 819
της 819ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”
της 07.03.14
Θέµα 11ο : Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικής µελέτης
οδοποιίας, µελέτης σήµανσης – ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής
µελέτης (αποχέτευσης – αποστράγγισης) και οριστικής µελέτης Η/Μ στο
β΄ υποτµήµα “Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες” του τµήµατος 61.5 “∆ράµα
– Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα”»
(Κωδικός αναφοράς 5250), Προϋπολογισµού 463.489€.

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 µε αντικείµενο την «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης
– ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης – αποστράγγισης) και
οριστικής µελέτης Η/Μ στο β΄ υποτµήµα ‘Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες’ του τµήµατος
61.5 ‘∆ράµα – Καβάλα’ του Κάθετου Άξονα 61 ‘Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα’» (Κωδικός
αναφοράς 5250), Προϋπολογισµού 463.489€ (χωρίς ΦΠΑ), στα συµπράττοντα γραφεία
«Σ/ΞΗ 1) ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2) ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., 3) ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. & 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», υπ’ αρ. 14
∆ιαγωνιζόµενου, τα οποία υπέβαλαν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 76,02% και β) την άµεση
επικύρωση της απόφασης αυτής.

Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος

ΑΔΑ: ΒΙΚΘ46Ψ8ΟΝ-5ΡΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Απόσπασµα Πρακτικού
817ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 817
της 817ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”
της 26.02.14
Θέµα 13ο : Ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής
µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης – µελέτης και προκαταρκτικών
µελετών τεχνικών στο β’ υποτµήµα “Άγιος Αθανάσιος-Κρηνίδες” του
τµήµατος 61.5 “∆ράµα Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – ∆ράµα
– Καβάλα” - (Κωδικός αναφοράς 5252)», Προϋπολογισµός: € 96.802.

To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 7) και εγκρίνει α) την ανάθεση της
σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής
αξιολόγησης – µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β’ υποτµήµα «Άγιος
Αθανάσιος-Κρηνίδες» του τµήµατος 61.5 «∆ράµα Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61
«Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5252), προϋπολογισµού € 96.802
(χωρίς ΦΠΑ), στα συµπράττοντα γραφεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ του Κων/νου, Γεωλόγος» και «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ του Φιλίππου», υπ' αρ. 2 διαγωνιζοµένου, τα οποία υπέβαλαν την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα
έκπτωση 75,06% και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-ΓΩΑ

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

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Θέµα 1ο: Ανάθεση Συµφωνίας - Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών
οδοποιίας, κυκλοφοριακών µελετών και µελετών σήµανσης - ασφάλισης
για τις ανάγκες της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων,
Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» (Κωδικός
αναφοράς 5277), προϋπολογισµού 350.000 ευρώ
To ∆.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόµενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της
Υπηρεσίας, αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 20) και εγκρίνει α) την ανάθεση
Συµφωνίας – Πλαίσιο µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών
µελετών και µελετών σήµανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
(Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών
αναγκών)» (Κωδικός αναφοράς 5277), προϋπολογισµού 350.000 ευρώ, στην εταιρεία
«ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», υπ’ αριθµ. δώδεκα (12) διαγωνιζόµενο, η οποία
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στον ∆ιαγωνισµό µε
προσφερθείσα έκπτωση 82,20% και β) την άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος

