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Θέµα: Σύναψη 5ης Επιµέρους Σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης: 

"Επικαιροποίηση  κτηµατολόγιου στο τµήµα 80.1.1 "Α/Κ ΠΕΠΛΟΥ έως Κ/∆ 
ΤΑΥΡΗΣ" στον ∆ήµο Τυχερού της Π.Ε. Έβρου (Επανακήρυξη) -  
Επικαιροποίηση κτηµατολογίου στο υποτµήµα Α. "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ" του 
τµήµατος "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΜΑΝ∆ΡΑ" του κάθετου άξονα "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - 
ΟΡΜΕΝΙΟ" από χ.θ. 11.050 έως ΛΥΡΑ στον ∆ήµο Τυχερού της Π.Ε. 
Έβρου   (Επανακήρυξη) -  και  συµπλήρωση κτηµατολογικού πίνακα του 
1ου ∆ιορθωτικού κτηµατολόγιου  στο τµήµα από  "Κ/∆ ΤΑΥΡΗΣ έως χ.θ. 
11+050" (80.1.1), στο υποτµήµα "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ" του κάθετου άξονα 
"ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ" στον ∆ήµο Τυχερού της Π. Ε. Έβρου, ποσού 
72.009 ευρώ (Πλέον ΦΠΑ) στα πλαίσια της υπ’ αριθµ. 5285 Συµφωνίας – 
Πλαίσιο µε το µελετητικό γραφείο «Ιωάννης Μουχτάρης» για την 
«Εκπόνηση µελετών τοπογραφίας και κτηµατολογίου για τις ανάγκες της 
"ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε." (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων 
Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» 

 
 

 
 
 
 
Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
 
 
 
Εγκρίνει : 

 
Τη σύναψη της 5ης Επιµέρους Σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης: 
"Επικαιροποίηση  κτηµατολόγιου στο τµήµα 80.1.1 "Α/Κ ΠΕΠΛΟΥ έως Κ/∆ ΤΑΥΡΗΣ" 
στον ∆ήµο Τυχερού της Π. Ε. Έβρου (Επανακήρυξη) -  Επικαιροποίηση 
κτηµατολογίου στο υποτµήµα Α. "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ" του τµήµατος "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - 
ΜΑΝ∆ΡΑ" του κάθετου άξονα "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ" από χ.θ. 11.050 έως ΛΥΡΑ 
στον ∆ήµο Τυχερού της Π. Ε. Έβρου   (Επανακήρυξη) -  και  ∆ιορθωτικό 
κτηµατολόγιο στο τµήµα από  "Κ/∆ ΤΑΥΡΗΣ έως χ.θ. 11+050" (80.1.1), στο 
υποτµήµα "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ" του κάθετου άξονα "ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ" στον 
∆ήµο Τυχερού της Π. Ε. Έβρου, ποσού 72.009 ευρώ (Πλέον ΦΠΑ) στα πλαίσια της 
υπ’ αριθµ. 5285 Συµφωνίας – Πλαίσιο µε το µελετητικό γραφείο «Ιωάννης 
Μουχτάρης» για την «Εκπόνηση µελετών τοπογραφίας και κτηµατολογίου για τις 
ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε." (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων 
Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» 

 
 
 

Για τη ∆ιευθύνουσα Επιτροπή 

 

 

Γλυκερία Καλφακάκου 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος  
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