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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο :
«Ολοκλήρωση της κατασκευής του Ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ»
της Αναδόχου “ ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”
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. Δ17γ/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 εταιρείαςΣύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ17γ/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. Δ17γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» ΦΕΚ τ. Β 2733/25-102013.
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)»
7. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ΄/20-06-2013 απόφασης των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)» )» (ΦΕΚ
284/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 20-06-2013).
8. Το άρθρο 170 «Προσωρινή Παραλαβή του έργου» του Ν. 4412/2016
9. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί Συγκρότησης συλλογικών Οργάνων Διοίκησης .

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο Α-19 της Ε.Σ.Υ. του εν λόγω έργου σύμφωνα με το οποίο: «η προσωρινή
παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πλήρη περάτωσή του και την εκπλήρωση όλων των
σχετικών υποχρεώσεων του αναδόχου».
2. Το άρθρο 11.3 της Ε.Σ.Υ. του εν λόγω έργου σύμφωνα με τα οποίο: «ο ανάδοχος οφείλει
να καταρτίσει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία μαζί με την Τελική Επιμέτρηση, Μητρώο
του έργου σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικό άρθρο της Τ.Σ.Υ»
3. Το σχετικό άρθρο 18 της Τ.Σ.Υ. (παρ. 18.1.1.6) αλλά και την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.
38108/ΦΝ 466 (ΦΕΚΒ’ 1956/07.06.2017) απόφαση Υπουργού Υπο.&Με. και
συγκεκριμένα το άρθρο 1 παρ. 8 σύμφωνα με το οποίο: «ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου, το οποίο στην πλήρη του
μορφή θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το τεύχος (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για
όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου»..
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5223/07-05-2019 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.
5. Την Τελική Επιμέτρηση και το Μητρώο του έργου που υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ.
6924/14-06-2019 έγγραφο.
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8673/31-07-2019 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο
ενημερώθηκε ο ανάδοχος ότι δεν έχουν προσκομιστεί στην Δ/σα Υπηρεσία τα αναγκαία
εργαστηριακά αποτελέσματα των ασφαλτικών στρώσεων της νότιας ράμπας του έργου”
απαραίτητα για την πληρότητα του μητρώου.
7. Την από 24-10-2019 αίτηση της αναδόχου περί Όχλησης για Προσωρινή Παραλαβή του
εν λόγω έργου.
8. Την από 24-10-2019 αίτηση της αναδόχου περί υποβολής εργαστηριακών
αποτελεσμάτων.
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12061/05-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ.
Α.Ε. σύμφωνα με το οποίο:
 ενημερώνεται ο ανάδοχος ότι η υπόψη όχληση δεν ευσταθεί δεδομένου ότι δεν είχαν
εκπληρωθεί πλήρως οι συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες είναι προαπαιτούμενες
και απαραίτητες για την προσωρινή παραλαβή τού έργου, λαμβάνοντας επιπρόσθετα
υπόψη ότι η συμπλήρωση για την πληρότητα του Μητρώου του έργου έγινε στις 24-102019, και πλέον ημερομηνία υποβολής του μητρώου του έργου θεωρείται η 24-102019.
 Εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή Ο.Α.Κ. Α.Ε. την σύσταση της επιτροπής για την
προσωρινή παραλαβή του έργου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Γολγοθάς 2, Όαση
Βαρυπέτρου, την Τετάρτη 20-11-2019 και ώρα 11.00 π.μ., με σκοπό τη συγκρότηση
Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«Ολοκλήρωση της κατασκευής του Ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ»
της Αναδόχου “ ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”
Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί παρουσία του Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Φώτη
Καζάση, 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.
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