
 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
733ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 
 
 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 733 
της 733ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 10.10.2012 

 
 

Θέµα 15ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης 
σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα “Σµίνθη 
– Εχίνος” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα” (Κωδικός Αναφοράς 5164)». 

 
 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 3) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύµβασης 
µε αντικείµενο την «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των 
ισόπεδων κόµβων στο τµήµα “Σµίνθη – Εχίνος” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος 
– Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”» (Κωδικός Αναφοράς 5164), συνολικής προεκτιµώµενης 
αµοιβής 184.141€ (χωρίς Φ.Π.Α.), στο Μελετητικό Γραφείο «Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», υπ΄ αριθ. 3 διαγωνιζόµενος, το οποίο υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισµό µε 
προσφερθείσα έκπτωση 62%, δηλαδή έναντι αµοιβής 69.973,58€ και β) την άµεση 
επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Ι. Τσακλίδης 

ΑΔΑ: Β43Λ46Ψ8ΟΝ-Τ7Ω



 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού 
733ης Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ανώνυµη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ” 
 
 
 
 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 733 
της 733ης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
της 10.10.2012 

 
 

Θέµα 16ο: Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών 
εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών στο τµήµα “Εχίνος – 
Μελίβοια” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα” (Κωδικός Αναφοράς 5175)». 

 
 
Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα (αριθ. αποφ. 4) και εγκρίνει α) την ανάθεση Σύµβασης µε 
αντικείµενο την "Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και 
τεχνικών στο τµήµα «Εχίνος – Μελίβοια» του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» (Κωδικός Αναφοράς 5175)” Προϋπολογισµού 143.000 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.), στη Σύµπραξη µελετητικών γραφείων «ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΜΕΤΑΞΑΣ – 
ΕΛΕΝΑ ∆. ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ», η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισµό µε προσφερθείσα έκπτωση 60% και β) την 
άµεση επικύρωση της απόφασης αυτής. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Ι. Τσακλίδης 

ΑΔΑ: Β43Λ46Ψ8ΟΝ-ΝΕΧ
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