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Αρικ. Πρωτ. :1469 ….      Χανιά, 24/02/2017 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο ΟΑΚ ΑΕ φςτερα από τθν από 23/2/2017 απόφαςθ ΔΣ για τθν υλοτόμθςθ καιπϊλθςθ τθσ  

ξυλείασ περίπου 1376 τεμαχίων δζντρων (κυρίωσ ελιϊν), που υφίςταται εντόσ τθσ 

απαλλοτριωμζνθσ ηϊνθσ εμβαδοφ 220.969 τετραγωνικϊν μζτρων που περιλαμβάνεται 

ςτουσ κτθματολογικοφσ πίνακεσ τθσ αρχικισ και τθσ 1θσ ςυμπλθρωματικισ απαλλοτρίωςθσ 

και δθ ςτο τμιμα μεταξφ των ΧΘ 22+170 ζωσ 24+311 και λόγω επείγουςασ ανάγκησ 

εκτζλεςθσ του ζργου «Ολοκλιρωςθ Καταςκευισ τθσ οδοφ Αγ. Βαρβάρασ-Απομαρμά (ΧΘ 

22+170-ΧΘ 29+990) προκθρφςςειφανερι προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία για τθν 

εκποίθςθ 1376 δζντρων που περιλαμβάνονται ςτθν ζκταςθ που προκφπτει μεταξφ ΧΘ 

22+170 ζωσ 24+311, επί τθσ οποίασ κα εκτελεςτεί το ζργο τθσ καταςκευισ τθσ οδοφ 

αρμοδιότθτασ ΟΑΚ, θ οποία κα διεξαχκεί με τουσ παρακάτω όρουσ : 

Άρθρο 1ο : Η δθμοπραςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του ΟΑΚ 

(Αρικμ. Δ16γ/632/443/Γ, ΦΕΚ τ. Δεφτερο, 2836/2013) με τον οποίο ανατίκεται ςτον ΟΑΚ ΑΕ 

ο ςχεδιαςμόσ, θ μελζτθ, θ καταςκευι, λειτουργία, εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ παρόδιων 

εκτάςεων που ζχουν περιζλκει από απαλλοτριϊςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και θ 

αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ των ζργων του ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ 

Άρθρο 2ο : Η ςυνολικι εκποιοφμενθ ξυλεία κα προκφψει από τθν υλοτόμθςθ ςτθν ζκταςθ 

220.969 τετραγωνικϊν μζτρων που περιλαμβάνεται ςτθν απαλλοτριωμζνθ ηϊνθσ τθσ 

αρχικισ και τθσ 1θσ ςυμπλθρωματικισ απαλλοτρίωςθσ μεταξφ τθσ ΧΘ 22+170 ζωσ ΧΘ 

24+311. Η υλοτόμθςθ πζραν τθσ ζκταςθσ αυτισ απαγορεφεται ρθτϊσ. Σε περίπτωςθ 

υλοτόμθςθσ που δεν αφορά τθν υποδεικνυομζνθ ηϊνθ, ο πλειοδότθσ ευκφνεται ςε 

αποηθμίωςθ ζναντι του ΟΑΚ, του Δθμοςίου και τυχόν τρίτων ιδιοκτθτϊν. Ο κακοριςμόσ τθσ 

ηϊνθσ προκφπτει πζραν πάςθσ αμφιβολίασ από τον χάρτθ τθσ απαλλοτριωμζνθσ ηϊνθσ, που  

μπορείτε να βρείτε εδϊ, ι να προμθκευτείτε από τα γραφεία του Οργανιςμοφ ςτα οποία 

κα διενεργθκεί θ πλειοδοςία. 

 Άρθρο 3ο : Η δθμοπραςία κα είναι φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι και κα διεξαχκεί 

ςτα γραφεία του ΟΑΚ ςτο Ηράκλειο, οδόσ Γ. Παπανδρζου 58, τθν Τετάρτθ 01/3/2017 και 

ϊρα 10 ζωσ 11 πμ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και ςε περίπτωςθ που δεν 
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επιτευχκεί ςυμφζρουςα τιμι για το Δθμόςιο ι δεν δοκεί καμία προςφορά, θ δθμοπραςία 

κα επαναλθφκεί ςτισ 03/3/2017 θμζρα Παραςκευι ςτον ίδιο χϊρο και με τισ ίδιεσ 

υποχρεϊςεισ. Η κατακφρωςθ κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου, φςτερα 

από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

Άρθρο 4ο : Στθ δθμοπραςία μποροφν να ςυμμετζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ 

και ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτο εμπόριο ξυλείασ. Κάκε 

ενδιαφερόμενοσ για να γίνει δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία κα πρζπει αυτοπροςϊπωσ ι με 

νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο να κατακζςει ςτθν αρμόδια επιτροπι τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά :  

 1) Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο ι 

καταςτατικοφ μαηί με πρακτικό Δ.Σ. για τθν εκπροςϊπθςθ ςτθ δθμοπραςία και 

φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ του νόμιμου εκπροςϊπου του αν πρόκειται για 

νομικό πρόςωπο.  

2) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ, 

τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

3) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχει αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ του 

δθμοςίου.  

4) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του εγγυθτι ότι αποδζχεται τθν ιδιότθτα αυτι για 

λογαριαςμό του ενδιαφερόμενου για τθν υλοτόμθςθ και τθν εκποίθςθ τθσ ξυλείασ.  

5) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ του ίδιου και του εγγυθτι του, το οποίο κα 

βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ.  

6) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, εφόςον υπάρχει, το οποίο κα βρίςκεται ςε 

ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ.  

7) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου αν 

πρόκειται για φυςικό πρόςωπο. 

8) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 

τριμινου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό, αν πρόκειται για 

επιτθδευματία φυςικό ι νομικό πρόςωπο.  

9) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι 

άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
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ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, αν πρόκειται για επιτθδευματία φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο. 

 10) Εγγυθτικι επιςτολι από οποιαδιποτε αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι γραμμάτιο ςφςταςθσ 

παρακατακικθσ από το Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, για τθ ςυμμετοχι του 

ενδιαφερόμενου ςτθ δθμοπραςία, ποςοφ ίςου με το ελάχιςτο ποςό τθσ  πρϊτθσ 

προςφοράσ που κα υποβάλει. 

 

 Άρθρο 5o : Το ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ ορίηεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων ευρϊ 

(2.000) για όλθ τθν ποςότθτα τθσ ξυλείασ. Επιπλζον ορίηεται ότι κάκε προςφορά για να 

γίνει αποδεκτι κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθν προθγοφμενθ τουλάχιςτον κατά ζνα 

ευρϊ (1,00 €). 

Άρθρο 6o : Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για αυτόν που τθν εκφϊνθςε και θ δζςμευςθ 

αυτι μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει 

οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 

 Άρθρο 7o : Αν κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει πριν τθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, να το δθλϊςει ςτθν αρμόδια επιτροπι, 

παρουςιάηοντασ νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για δικό 

του λογαριαςμό.  

 Άρθρο 8ο : Σε περίπτωςθ που θ δθμοπραςία δεν περατωκεί μζχρι τθν ϊρα λιξθσ τθσ, θ 

επιτροπι διενζργειασ δθμοπραςιϊν μπορεί να αποφαςίςει για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

δθμοπραςίασ μζχρι αυτι να ολοκλθρωκεί.  

Άρθρο 9ο : Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόπιςτο εγγυθτι, ο 

οποίοσ κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, ευκυνόμενοσ αλλθλζγγυα και εξ’ 

ολοκλιρου μαηί με τον πλειοδότθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 Άρθρο 10ο : Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα για αποηθμίωςθ, λόγω 

μθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ  

Άρθρο 11ο : Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ του 

τελευταίου πλειοδότθ ςε τρίτο με ι χωρίσ αντάλλαγμα. 

 Άρθρο 12ο : Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ, να 

προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ 
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εγγφθςθ που κατζκεςε για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, καταπίπτει υπζρ του ΟΑΚ ΑΕ 

χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ  

Άρθρο 13ο : Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ του τελευταίου πλειοδότθ αντικακίςταται μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου ςε ποςοςτό δζκα τοισ 

εκατό (10%) επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ που προςφζρκθκε κατά τθ δθμοπραςία, για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ καταβολισ του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ εκποίθςθσ εντόσ των 

προκεςμιϊν που ορίηονται ςτθ διακιρυξθ και τθν καλι τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

γενικότερα. Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ των λοιπϊν διαγωνιηόμενων επιςτρζφονται ςτουσ 

δικαιοφχουσ αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ. Η 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται άτοκα ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ τθσ εκποιοφμενθσ ξυλείασ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχουν 

εκατζρωκεν διεκδικιςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ και ζχει καταβλθκεί το ςυνολικό τίμθμα τθσ εκποίθςθσ. 

 Άρθρο 14ο : Η χρονικι διάρκεια τθσ υλοτόμθςθσ ορίηεται ςε 10 μζρεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Άρθρο 15ο : H καταβολι του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ εκποίθςθσ κα γίνει ςτθν οικονομικι 

υπθρεςία του ΟΑΚ ωσ εξισ : α) Ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) επί του ςυνολικοφ 

τιμιματοσ τθσ εκποίθςθσ και τθν τελικι προςφορά του αναδόχου, κα καταβλθκεί 

προκαταβολικά με τθν υπογραφι τθσ οικείασ ςφμβαςθσ. β) Το υπόλοιπο ποςό, το οποίο κα 

προκφψει από τθν διαφορά τθσ ανωτζρω προκαταβολισ από το ςυνολικό τίμθμα τθσ 

εκποίθςθσ κα καταβλθκεί μετά ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθν τελικι 

καταμζτρθςθ και πριν τθν απομάκρυνςθ τθσ παραχκείςθσ ξυλείασ από τουσ χϊρουσ 

υλοτόμθςθσ. Αν το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να καταβάλει το 

ςυνολικό τίμθμα τθσ εκποίθςθσ, ο ΟΑΚ ΑΕ μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο από τθν 

εκποίθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςχετικι εγγφθςθ που κατζκεςε ο ανάδοχοσ για τθν καλι 

εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, καταπίπτει υπζρ του ΟΑΚ χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ 

και παράλλθλα διενεργείται νζα δθμοπραςία για τθν εκποίθςθ τθσ ξυλείασ. 

 Άρθρο 16ο : Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ο 

ανάδοχοσ μπορεί να προςλάβει το απαραίτθτο προςωπικό, για το οποίο θα είναι ο 

μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ υπεφθυνοσ ςχετικά με όλεσ τισ υποχρεώςεισ που 

απορρζουν από αυτή την εργαςιακή ςχζςη και οφείλει να τουσ αςφαλίηει ςε νόμιμο 

αςφαλιςτικό φορζα και να επιβλζπει τισ εργαςίεσ τουσ φζροντασ τθν ευκφνθ για τθν 

αςφάλεια και τθν υγιεινι τουσ. 
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 Άρθρο 17ο : Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τισ δαπάνεσ ςυγκζντρωςθσ, ςτοίβαξθσ και 

μεταφοράσ τθσ παραχκείςθσ ξυλείασ κακϊσ και κάκε άλλθ πικανι επιβάρυνςθ που κα 

προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ. Επιπλζον υποχρεοφται, μετά τθν 

απομάκρυνςθ τθσ παραχκείςθσ ξυλείασ, να αφιςει τουσ χϊρουσ κακαροφσ από τα 

υπολείμματα τθσ υλοτόμθςθσ (π.χ. κλαδιά, πριονίδια, κλπ). Βαρφνεται επίςθσ με το κόςτοσ 

τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ και τθσ δθμοςίευςθσ αυτισ και των ςχετικϊν αποφάςεων. 

Άρθρο 18ο : Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ λιψθ όλων των 

απαραίτθτων μζτρων και τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Επιπλζον ευκφνεται για κάκε ςωματικι 

βλάβθ απζναντι ςτο προςωπικό που απαςχολεί και ςε οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο κακϊσ 

και για κάκε υλικι ηθμιά που κα προκλθκεί ςτισ απαλλοτριωμζνεσ και ςτισ γφρωκεν 

εκτάςεισ αλλά και γενικότερα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και αναλαμβάνει τθν 

ευκφνθ και τθν υποχρζωςθ τθσ μθ υλοτόμθςθσ τεμαχίων που δεν ανικουν ςτα προσ 

δθμοπραςία τεμάχια και δεν αφοροφν τθ ηϊνθ υλοτόμθςθσ. Για το ςκοπό αυτό κα 

παραδοκεί χάρτθσ που κα ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ αναδόχου και 

ΟΑΚ. 

 Άρθρο 19ο : Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κάκε φορά να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ τθσ 

δαςικισ υπθρεςίασ κακϊσ και κάκε άλλθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

 Άρθρο 20ο : Η καταμζτρθςθ τθσ παραχκείςθσ ξυλείασ κα πραγματοποιθκεί εντόσ των 

χϊρων υλοτόμθςθσ, παρουςία του αναδόχου ι κάποιου αντιπροςϊπου του, από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του ΟΑΚ ΑΕ. Για το αποτζλεςμα τθσ καταμζτρθςθσ ςυντάςςεται ςχετικό 

πρακτικό και ενθμερϊνεται ςχετικά και θ δαςικι υπθρεςία, θ οποία μπορεί να ηθτιςει 

επιπλζον ζλεγχο για δικό τθσ λογαριαςμό.  

Άρθρο 21ο: Η παραλαβι τθσ παραχκείςθσ ξυλείασ από τον ανάδοχο κα γίνει μετά τθν 

καταμζτρθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΟΑΚ και τον τυχόν ζλεγχο τθσ δαςικισ 

υπθρεςίασ και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει καταβλθκεί εξϋ ολοκλιρου το ςυνολικό τίμθμα 

τθσ εκποίθςθσ. Η διακίνθςθ των φορτίων κα γίνεται αποκλειςτικά κατά τθ διάρκεια τθσ 

θμζρασ και μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερωκεί ςχετικά ο 

ΟΑΚ. Αν κάποιο φορτίο δεν πλθροί τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, κατάςχεται μαηί με το 

μεταφορικό μζςο. 

 Άρθρο 22ο : Όλοι οι όροι τθσ διακιρυξθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ και θ παράβαςθ 

οποιουδιποτε από αυτοφσ από τον ανάδοχο μπορεί να επιφζρει τθν ζκπτωςι του από τθ 

διαδικαςία και τθν κατάπτωςθ τθσ ςχετικισ εγγφθςθσ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

υπζρ του ΟΑΚ χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ. 
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 Άρθρο 23ο : Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία ςυνεπάγεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται 

ρθτά και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

Άρθρο 24ο : Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ των 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων., τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ, ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» 

και ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΚ ενϊ ολόκλθρθ θ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του ΟΑΚ τουλάχιςτον 5 θμζρεσ πριν τθν διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ.  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ 

Καηάςθσ Φϊτθσ 



 
 

Αξ. Πξωη. 1469       Χαληά, 24/02/2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο ΟΑΚ ΑΔ ύζηεξα από ηελ από 23/2/2017 απόθαζε ΓΣ γηα ηελ εθπνίεζε μπιείαο ηεο 

απαιινηξηωκέλεο δώλεο γηα ην έξγν «Οινθιήξωζε Καηαζθεπήο ηεο νδνύ Αγ. 

Βαξβάξαο-Απνκαξκά (ΧΘ 22+170-ΧΘ 29+990),  

 

πξνθεξύζζεη 

 

θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε 1376 δέληξωλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο απαιινηξίωζεο ηεο έθηαζεο 

απηήο, ε νπνία ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΚ ζην Ηξάθιεην, νδόο Γ. 

Παπαλδξένπ 58, ηελ Τεηάξηε  1/3/2017 θαη ώξα 10 έωο 11 πκ. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ 

επηηεπρζεί ζπκθέξνπζα ηηκή γηα ην Γεκόζην ή δελ δνζεί θακία πξνζθνξά, ε δεκνπξαζία 

ζα επαλαιεθζεί ζηηο 03/3/2017 εκέξα Παξαζθεπή ζηνλ ίδην ρώξν.  

 

Γηα πιεξνθνξίεο, αξκόδηνο ππάιιεινο, θ. Γ. Αγαπάθεο, ηει επηθνηλ. 2810 335750 θαζώο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΚ ΑΔ, (www.oakae.gr.) 

 

Ο Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο 

 

 

Καδάζεο Φώηεο 

 

 

http://www.oakae.gr/

