Ο.Α.Κ. ΑΕ, 08/01/2021
Α. Π.: 210

Ταχ. Δ/νση: Όαση Βαρυπέτρου
Τ.Κ.: 73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλ: 28210 29229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Διενέργεια κλήρωσης για την στελέχωση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει της
περίπτωσης (α) του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου της
σύμβασης εκπόνησης μελέτης: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί
συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
2. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης “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»”.
3. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης “Έγκριση του
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»”.
4. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης “Έγκριση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.
5. Της υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης “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)»”. (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).
6. Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου i)
της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)
7. Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/1202-2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.
4138/2013 (Α’72).
8. Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και
έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ τ. Α 53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44
«Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του
Ν. 4412/2016.
9. Της υπ΄ αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος
Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)

10. Της υπ’ αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ.
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί Συγκρότησης συλλογικών Οργάνων Διοίκησης.
2. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του
Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα την παρ. 9.
3. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του
ν.4412/2016»
4. Τη με αρ. πρωτ. Δ11/οικ82 /28-03-2018 Εγκύκλιο 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών περί διευκρινήσεων σχετικά με την
εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).
5. Τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω σύμβασης προμήθειας που περιλαμβάνουν:
 Τεύχος Τεχνικός δεδομένων
 Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών
 Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
 Τεύχος Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
 Έντυπο οικονομικής προσφοράς
 Παραρτήματα (Φωτογραφίες – Σχήματα)
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10060/26-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ.
Α.Ε. για την έγκριση της δαπάνης, των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης και της
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω σύμβασης
εκπόνησης μελέτης (ΑΔΑΜ: 20REQ007275148)
7. Το από 31-08-2020 Πρακτικό του 06/2020 Τεχνικού Συμβουλίου Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα 1ο
της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, σύμφωνα με το οποίο τα παρόντα μέλη του
γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της
προκήρυξης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016
8. Το υπ’ αρ πρωτ: 10211/31-08-2020 (Πρακτικό Δ.Σ. 09/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. Θέμα Η.Δ. 01
απόφαση έγκρισης δαπάνης, τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω σύμβασης εκπόνησης μελέτης
(με CPV: 71335000-5), προϋπολογισμό 59.989,36 € προ Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας
6 μηνών από την υπογραφή της. (ΑΔΑ: 66ΝΞΟΞ5Ψ-ΠΤΒ)
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10671/08-09-2020 έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:
20REQ007326414)
10. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 11449/23-09-2020 ανάληψη υποχρέωσης
11. Τη με αρ. πρωτ. 11604/25-09-2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
αναδόχου της σύμβασης εκπόνησης του θέματος. (ΑΔΑΜ: 20PROC007213502).
12. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του
Ν.4412/2016, παράγραφος 9.
13. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του
ν.4412/2016»

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ82 /28-03-2018 Εγκύκλιο 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών
Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών περί διευκρινήσεων σχετικά
με την εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).
15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12122/06-10-2020 αίτημα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. προς το Τ.Ε.Ε. Τμήμα
Δυτικής Κρήτης για τον ορισμό εκπροσώπων του ως μέλη της Επιτροπής του εν λόγω
συνοπτικού Διαγωνισμού.
16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1071/07-10-2020 (με αρ. πρωτ. εισερχ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. 12213/07-102020) έγγραφο του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης.
17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12225/08-10-2020 Πρακτικό κλήρωσης.
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12227/08-10-2020 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου περί έγκρισης του
από 08-10-2020 Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης της Επιτροπής Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω σύμβασης εκπόνησης μελέτης
αποτελούμενη από του κάτωθι:
 κ. Πενθερουδάκη Μανώλη, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, στη Δ/νση Υδραυλικών
Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Χαϊδεμενάκη Εμμανουήλ, ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ/νση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
 κ. Πανηγυράκη Αγαμέμνων, ΠΕ Τεχνικό Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γεωτεχνικών, στη Δ/νση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή
τον κ. Νοδαράκη Γεώργιο, ΠΕ Τεχνικό Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γεωτεχνικών, στη Δ/νση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
 κ. Σοφιανό Σπυρίδωνα, ΗΜ εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης, ως
μέλος με αναπληρώτρια την κα. Λύκου Σοφία - Γεωργία του Σταματίου, ΠΜ
19. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την
κήρυξη της εν λόγω διαδικασίας ως άγονης καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
20. Την περίπτωση (α) της παρ.2 του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του ν.4412/2016.
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12594/14-10-2020 (Πρακτικό Δ.Σ. 11/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ.
24) απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΙΨΟΞ5Ψ-ΙΧΤ):
 Έγκρισης του με αρ. πρωτ. εισερχ. 12353/09-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής του
υπ’ αρ. 27/2020 συνοπτικού διαγωνισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε και κήρυξης ως άγονη της εν
λόγω διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκπόνησης μελέτης
«Διερεύνηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της στεγανότητας
του φράγματος Βαλσαμιώτη» καθώς δεν υπεβλήθη εμπρόθεσμα καμία προσφορά.
 Έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Διερεύνηση των
απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της στεγανότητας του φράγματος
Βαλσαμιώτη» μέσω της διαδικασίας προσφυγής σε διαπραγμάτευση (με πρόσκληση
τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα
με την περίπτωση (α) του άρθρου 32 του ν.4412/2016, εφόσον δεν τροποποιούνται
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης.
22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16341/22-12-2020 (Πρακτικό Δ.Σ. 15/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ.
11) απόφαση:
 Έγκρισης του πίνακα προσκαλούμενων οικονομικών φορέων – μελετητών στην
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της
εν λόγω σύμβασης εκπόνησης μελέτης, σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου
32 του ν.4412/2016
 Εξουσιοδότησης Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την έγκριση του Πρακτικού
κλήρωσης και την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχου της εν
λόγω σύμβασης εκπόνησης της μελέτης.
23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16347/22-12-2020 (Πρακτικό Δ.Σ. 15/2020 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ.
17 με ΑΔΑ: 6Ψ0ΡΟΞ5Ψ-ΚΩΥ) απόφαση συγκρότησης Ετήσιων Επιτροπών Ο.Α.Κ. Α.Ε.

για το έτος 2021 και ιδιαίτερα της επιτροπής Ε6: «ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» που
αποτελείται από τους κάτωθι:
 κ. Παπαδογιάννη Αριστείδη, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Πρόεδρος,
αναπληρούμενο από την κα Μπαγάκη Ευαγγελία, ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό
Προσωπικό Μέσης Εκπαίδευσης, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 κ. Μηλιδάκη Ευστράτιο, Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως μέλος,
αναπληρούμενο από τον κ. Σηφοδασκαλάκη Στυλιανό, ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό
Προσωπικό Μέσης Εκπαίδευσης, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 κα. Μπουντουράκη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό ΜΕ, στη Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών ως μέλος, αναπληρούμενη από τον κ. Σαρημανώλη
Γεράσιμο, ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό Μέσης Εκπαίδευσης, στη Δ/νση
Διοικητικών Υπηρεσιών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης που πρόκειται να διεξαχθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ.
Α.Ε. / Γολγοθάς 2 - Όαση Βαρυπέτρου, την Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 11.00 π.μ.
με σκοπό την ανάδειξη δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ με τους αναπληρωτές
τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση
σύμβασης, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει της περίπτωσης (α) του άρθρου
32 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης εκπόνησης μελέτης:
«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ».
Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί από την «ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» που
ορίστηκε βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 16347/22-12-2020 απόφασης Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε., θα
λάβουν μέρος τεχνικοί υπάλληλοι από τις Δ/νσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε σύμφωνα με την υπ’ αρ.
πρωτ. Δ11/οικ82 /28-03-2018 Εγκύκλιο 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

