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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Θέμα: Διενέργεια Κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 
32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 
4605/2019, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου με 
τίτλο:
«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κεντρικού αγωγού Μεσκλών-Μυλωνιανών 
του Ο.Α.Κ. Α.Ε στην Π.Ε Χανίων, λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων στις 
25/02/2019» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Τον Ν. 4138/19-03-2013, άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση 
νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).

3. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και 
μελών του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013) και τις τροποποιήσεις 
αυτού.

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 
τ. Β 2836/07-11-2013).

5. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-
2013.

6. Την υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, 
εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης 
και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 
του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 περί Συγκρότησης συλλογικών Οργάνων Διοίκησης.
2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που 

εκδηλώθηκαν στις 01-02 Ιανουαρίου και στις 24-25 Φεβρουαρίου 2019  προκλήθηκαν 
πλημμύρες, κατολισθήσεις και φυσικές καταστροφές, θέτοντάς τον σε κατάσταση 



Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας βάσει των παρακάτω σχετικών αποφάσεων 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:
 Με αρ. πρωτ. 161/10-01-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΦΕ46ΜΚ6Π-ΩΜ8) 
 Με αρ. πρωτ. 162/10-01-2019 (ΑΔΑ:6Ξ6Φ46ΜΚ65-ΣΝΝ) 
 Με αρ. πρωτ. 1216/14-02-2019 (ΑΔΑ:9Ω1Γ46ΜΚ6Π-ΝΧΗ)
 Με αρ. πρωτ. 1625/26-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΙΘ46ΜΚ6Π-ΖΤΚ)

3. Το γεγονός ότι τα ακραία αυτά φαινόμενα επηρέασαν ιδιαιτέρως τον ποταμό Κερίτη και τα 
υδατορέματα που συμβάλουν σ’ αυτόν, με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να διαπλατυνθεί 
η κοίτη του, να καταστραφούν υφιστάμενα τεχνικά έργα και να καταρρεύσουν ή να 
υποστούν εκτεταμένες καθιζήσεις παραποτάμιες οδοί και πρανή, προκαλώντας σοβαρές 
ζημιές και στα γειτνιάζοντα έργα ευθύνης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

4. Το Τεχνικό Δελτίο του εν λόγω έργου που συντάχθηκε από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και 
υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 3289/22-03-2019 έγγραφό του στον Γενικό Δ/ντη 
Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. και στη Δ/νση Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών Τμήμα ΠΔΕ.

5. Την πρόταση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/23689/1706/12-
04-2019 για την ένταξη εν λόγω έργου στο ΠΔΕ 2019, Σ.Α.Ε86 (προϋπολογισμού 
1.134.600,00€).

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 46118/24-04-2019 (ΑΔΑ:9ΒΓΝ465ΧΙ8-ΑΛΝ) απόφαση του 
Υφυπουργού  Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 876 του εν λόγω έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά 
του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής.

7. Το γεγονός ότι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, επιχορηγείται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση έργων και μελετών 
αρμοδιότητάς του.

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 685/15-05-2019 (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ. - Δ18) απόφαση του Υπουργού 
ΥΠΟ.ΜΕ. για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 1.134.600,00€ 
σε βάρος του εναρίθμου έργου 2019ΣΕ87600000 της ΣΑΕ 876 με τίτλο: «Επιχορήγηση 
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΩΤΒΩ465ΧΘΞ-ΖΜ4).

9. Την παρ. 2γ του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση» και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.

10. Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Φ. Καζάση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του θέματος Η.Δ. 29 της 07/2019 συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5679/15-05-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 07/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ.29) 
απόφαση:
 Έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 

ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου  σύμφωνα με την παρ. 2γ του 
άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.

 Έγκρισης του Πίνακα εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα μετέχουν στην εν λόγω 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα κατέχουν πτυχίο 2ης τάξης και άνω για την 
κατηγορία Υδραυλικών Έργων ο οποίος αποτελείται από τους παρακάτω 
οικονομικούς φορείς:
 «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»
 «ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.ΔΟΚ. Α.Ε.»
 «Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 Εξουσιοδότησης του Δ/ντος συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε.
 για την έγκριση των τευχών του διαγωνισμού
 για την διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αυτού και των τυχόν 

επαναλήψεων του, 



 για την διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης, με βάση την προσφορά 
του μειοδότη, 

 για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6669/07-06-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 08/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ. 15) 

απόφαση έγκρισης 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε.
13. Την από 12-06-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αρ. πρωτ. 6344/12-06-2019 

απόφασης Δ/ντος Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης και 
Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης 
κατασκευής του εν λόγω έργου  σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 
32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

Τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Γολγοθάς 2 - Όαση 
Βαρυπέτρου, την Παρασκευή 14-06-2019 και ώρα 10.00 π.μ., με σκοπό τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2γ του 
άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα 
με το Ν. 4605/2019, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο:

«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κεντρικού αγωγού Μεσκλών-Μυλωνιανών του 
Ο.Α.Κ. Α.Ε στην Π.Ε Χανίων, λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων στις 25/02/2019» 

Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί παρουσία του Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. 
Καζάση Φώτη, του Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Ευστράτιου Μηλιδάκη και 
του στελέχους του Γρ. Προϊσταμένης Αρχής κ. Τσιβούρακη Ιωάννη, θα λάβουν μέρος 
υπάλληλοι από τις Δ/νσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ισχύουσας 
Νομοθεσίας Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

   ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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