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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 ΘΕΜΑ : Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση 2 μελών της Επιτροπής Προσωρινής 
Παραλαβής των εργασιών: «Αναδάσωση για την αποκατάσταση 
εργοστασιακού λατομείου Αποσελέμη και όμορου αναδασωτέου χώρου στη 
θέση Νότια Πρανή Λόφου Αμπά του Δ.Δ. Χερσονήσου, του Δήμου 
Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας 
Κρήτης», λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου και αδυναμίας αναπλήρωσής του.

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 30/12-
02-2020) 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)»

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7644/22-11-2006 και τη με αρ. πρωτ. 8145/11-12-2006 τροποποιητική 
αυτής, αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης επέμβασης - 
αποκατάστασης του λατομικού χώρου στη δασική έκταση θέση Νότια πρανή λόφου 
Αμπά.

2. Το γεγονός ότι η Κ/Ξ «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» έχει καταθέσει την από 13-10-
2008 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό 182/707381-0 της Εθνικής 
Τράπεζας για το έργο: «Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στο Δανειοθάλαμο αδρανών 
υλικών έκτασης 38.878m2 στη θέση Νότια πρανή λόφου Αμπά».

3. Το γεγονός ότι το εν λόγω λατομείο λειτούργησε για τις ανάγκες σε αδρανή υλικά της 
εργολαβίας «Υδρευση Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – 
Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη» και το γεγονός ότι η ανωτέρω εργολαβία 
περαιώθηκε στις 30-06-2013.

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5995/29-08-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου με το 
οποίο έγινε ενημέρωση ότι η αποκατάσταση του λατομικού χώρου δεν έχει ολοκληρωθεί.

5. Το ΦΕΚ 526/11-09-2012 με το οποίο κηρύχθηκε αναδασωτέα όμορη περιοχή στο εν 
λόγω λατομείο έκτασης 29.569,41τ.μ.

6. Τη μελέτη αποκατάστασης με τίτλο «Αναδάσωση για την αποκατάσταση εργοταξιακού 
λατομείου Αποσελέμη και όμορου αναδασωτέου χώρου στη θέση “Νότια πρανή λόφου 
Αμπά” του Δ.Δ. Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής ενότητας 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» που υποβλήθηκε από τη Κ/Ξ «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΔΡ834-ΕΞ-ΤΡ-143/16-04-2014 έγγραφό της

7. Το από 12-05-2014 Φύλλο Ελέγχου της μελέτης του εν λόγω έργου.
8. Το με αρ. πρωτ. 593/14-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για θεώρηση και 

έγκριση της μελέτης του εν λόγω έργου με το από 12-05-2014 φύλου ελέγχου που το 
συνοδεύει.

9. Τη με αρ. πρωτ. 593/22-05-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για 
έγκριση της εν λόγω μελέτης προυπολογισμού προϋπολογισμού δαπάνης 110.413,63 €, 
όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή Κων/νο Γιαννούχο, Δασολόγο, για 
λογαριασμό της κοινοπραξίας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
 Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στις προτεινόμενες αναδασώσεις πρέπει να 

προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Η υλοποίηση των εργασιών της μελέτης θα γίνει από την κοινοπραξία των 

εταιρειών ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., με την επίβλεψη ΕΥΔΕ/Ύδρευση 
Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και με την παρακολούθηση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου.

 Στο χώρο του έργου θα αναρτηθεί, σε εμφανής θέση, ενημερωτική πινακίδα σύμφωνα 
με τους κανόνες δημοσιότητας που διέπουν τα δημόσια έργα.



 Η εκτέλεση του έργου δε φέρει καμία μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
έκτασης. Το δημόσιο δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης από τρίτους.

 Το δημόσιο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προσκληθούν από τον 
ανάδοχο σε τρίτους επίσης το δημόσιο δεν έχει καμία υποχρέωση προς τον ανάδοχο.

10. Το με αρ. πρωτ. 3641/25-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου αποστολής 
εγκεκριμένων τευχών μελέτης του εν λόγω έργου προς την Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ2-751/02-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. προς τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου προς ενημέρωση ότι για τη διευκόλυνση του έργου 
της επίβλεψης-παρακολούθησης των εργασιών αποκατάστασης του λατομείου διατίθεται 
για συνεργασία ο εργοδηγός της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Κάπος

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ2-1190/25-08-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. περί ορισμού υπεύθυνων για την επίβλεψη των εν λόγω εργασιών αναδάσωσης.

13. Το υπ. αρ. πρωτ. 84/04-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου περί 
οριστικής διευθέτησης των ορίων της αναδασωτέας έκτασης.

14. Το με αρ. πρωτ. 7339/12-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου περί 
παρατηρήσεων επί των εν λόγω εργασιών μετά από τη διενέργεια της από 23-08-2017 
αυτοψίας και σύμφωνα με το οποίο αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αναδάσωσης 
και επισκευής της περίφραξης, θα πρέπει να γίνει η παραλαβή όλων των 
εργασιών που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη από επιτροπή που θα 
συστήσει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. και στην οποία θα συμμετέχει υπάλληλος της Δ/νσης 
Δασών Ν. Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια η έκταση θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη της 
ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την προστασία και τη διατήρηση του δασικού 
χαρακτήρα της.

15. Τη με αρ. πρωτ. 10368/28-12-2017 Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
περί οδηγιών που δόθηκαν επί τόπου του έργου. 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΔΡ 834-ΕΞ-908/16-01-2018 έγγραφο της Κ/Ξ (με αρ. πρωτ. Δ2-41/16-
01-2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε.) για την ολοκλήρωση της παραλαβής του έργου.

17. Το με αρ. πρωτ. 84/04-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου περί οριστικής 
διευθέτησης των ορίων της αναδασωτέας έκτασης

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ2-80/08-02-2018 εισήγηση του επιβλέποντος για τη περαίωση των 
εργασιών με τις παρακάτω επισημάνσεις:
 Η τελική τοπογραφική αποτύπωση διαμόρφωση του εργοταξίου διαφέρει από τη 

περιγραφόμενη-προβλεπόμενη στη μελέτη αναδάσωσης με αποτέλεσμα 
αναγκαστικές διαφοροποιήσεις από τον αρχικό χωροταξικό σχεδιασμό των 
φυτεύσεων, όχι όμως και από τον συνολικό αριθμό των φυτεύσεων.

 Διαδοχικές μεγάλες καταπτώσεις των πρανών στις υψηλότερες βαθμίδες του 
λατομείου κατέστησαν τα δύο ανώτερα επίπεδα (και εν μέρει το τρίτο) απροσπέλαστα 
και λίαν επικίνδυνα με συνέπεια να μην γίνουν εργασίες αποκατάστασης σ’ αυτά.

 Μεγάλη έκταση περί τα 5,8 στρ. ανατολικά της εισόδου του λατομείου, και εντός των 
ορίων της υπό αναδάσωσης έκτασης, παρέμεινε αφύτευτη μέχρι και το Δεκέμβριο του 
2017 λόγω διεκδικήσεων τρίτων επί της κυριότητας της υπό αναδάσωσης έκτασης. 
Το ιδιοκτησιακό αυτό θέμα διευθετήθηκε (σχετ. 84/04-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών) και οι εργασίες φύτευσης 850 φυτών ολοκληρώθηκαν στις 16-01-2018. Για τα 
φυτά αυτά όμως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, πρέπει να υπάρξει 
μέριμνα από τον νάδοχο για ποτίσματα και βοτάνισμα επίτριετία. Προτείνεται πριν την 
έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών να προσκομίσει ο ανάδοχος σχετική 



σύμβαση με εταιρία εργασιών πρασίνου προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
της τελευταίας αναδάσωσης.

19. Το από 18-06-2018 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με αρ. πρωτ. 4535/18-06-2018 της Δ/νσης 
Δασών Ηρακλείου.

20. Το με αρ. πρωτ. 4535/20-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου περί ορισμού 
εκπροσώπου της στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου, το δασολόγο της 
Υπηρεσίας κ. Μανόλη Φλουρή.

21. Το υπ αρ. πρωτ. ΥΔΡ 834-ΕΞ-910/21-06-2018 έγγραφο της Κ/Ξ (με αρ. πρωτ. Δ2-
404/21-06-2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε.)  περί κοινοποίησης του από 05-03-2018 ιδιωτικού 
συμφωνητικού και της από 26-04-2018 τροποποίησής του, μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και 
του κ. Κεφαλογιάννη Θεοχάρη σχετικά με τη συντήρηση των νέων έργων φύτευσης στα 
πλαίσια του εν λόγω έργου.

22. Την από 06-07-2018 Βεβαίωση Περαίωσης του εν λόγω έργου στις 16-01-2018.
23. Την από 06-08-2018 Τελική Επιμέτρηση του έργου.
24. Τη με αρ. πρωτ. Δ2-640/11-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. 

Α.Ε. για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εν λόγω εργασιών.
25. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί Συγκρότησης συλλογικών Οργάνων Διοίκησης
26. Τη με αρ. πρωτ. 9893/24-10-2018 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εν λόγω εργασιών.
27. Το από 26-10-2018 Πρακτικό κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής 

Παραλαβής των εν λόγω εργασιών.
28. Την Ορθή Επανάληψη της υπ’ αρ. πρωτ. 10038/26-10-2018 (Πρακτικό Δ.Σ. 14/2018 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 05) απόφαση έγκρισης το από 26-10-2018 Πρακτικό κλήρωσης 
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και η συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών 
«Αναδάσωση για την αποκατάσταση εργοταξιακού λατομείου Αποσελέμη και όμορου 
αναδασωτέου χώρου στη θέση “Νότια πρανή λόφου Αμπά” του Δ.Δ. Χερσονήσου, του 
Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» 
αποτελούμενη από τους κάτωθι:
 Κ. Τζανάκη Μιλτιάδη ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών στη Δ/νση Συγκοινωνιακών 

Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Βελεγράκη Μανόλη ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών στη Δ/νση Οικονομικών Ο.Α.Κ. Α.Ε.

 Κα. Χαιρέτη Όλγα ΤΕ Μηχανικό στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως μέλος,  αναπληρούμενη από τον κ. Κριτσωτάκη Ιωάννη ΠΕ Αγρ. 
Τοπογράφων Μηχανικών στη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

 Κ. Δολαψάκη Μανόλη ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως μέλος,  αναπληρούμενο από την κα. Δρακάκη Μαρία ΠΕ Πολιτικό 
Μηχανικό στη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

 Κ. Μανώλη Φλουρή Δασολόγο ως εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου.
προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των εν λόγω εργασιών 
αναδάσωσης, να επιστραφεί η σχετική εγγυητική καλής εκτέλεσης της Κ/Ξ με την 
επωνυμία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και να αποδοθεί η εν λόγω έκταση στον 
ιδιοκτήτη της, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την προστασία και τη διατήρηση του 
δασικού χαρακτήρα της.

29. 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

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1127/26-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής 
Προσωρινής Παραλαβής του εν λόγω έργου κ. Δολαψάκη Μανόλη λόγω 
συνταξιοδότησης και του αναπληρωματικού του μέλους κα. Δρακάκη Μαρία, λόγω 
αδυναμίας αναπλήρωσης.

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 29-01-2021 και ώρα 09.00 π.μ., με σκοπό την αντικατάσταση 
των παρακάτω 2 μελών: 
 κ. Δολαψάκη Μανόλη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό (τακτικό μέλος)
 κα. Δρακάκη Μαρία, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό (αναπληρωματικό μέλος)
της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Ορθή Επανάληψη της υπ’ αρ. πρωτ. 
10038/26-10-2018 απόφασης Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών:
«Αναδάσωση για την αποκατάσταση εργοταξιακού λατομείου Αποσελέμη και όμορου 
αναδασωτέου χώρου στη θέση “Νότια πρανή λόφου Αμπά” του Δ.Δ. Χερσονήσου, 
του Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας 
Κρήτης»  

Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή Ε6:«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. που θα διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα για την υλοποίηση του έργου της Επιτροπής. 

   Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
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