
Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε, έχοντας υπόψη:

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)

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.

11. Τον Ν 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
13. Την ένταξη στη ΣΑΕ-071 του εναρίθμου έργου: 2015ΣΕ07100011 «Δράσεις ωρίμανσης και 

διαχείρισης έργων Υποδομών και Μεταφορών». 
14. Την με αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ.91224 /ΦΝ466/19-12-2017 (εγκύκλιος 23) με την οποία οι 

διαδικασίες των άρθρων 32 και 128 του Ν.4412/2016 χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικές».
15. Το με αριθ. πρωτ. 3553/12-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. 

Α.Ε. προς τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με το οποίο αιτήθηκε την 
Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 128 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/09.03.2021) για 
την υποβοήθησή της, ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην επιτάχυνση των διαδικασιών 

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 21/10/2021
Α. Π.: 13841





16. ολοκλήρωσης ωρίμανσης των προαναφερόμενων μελετών, για την δημοπράτηση του έργου 
του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ: «Γέφυρα Φρουζή- Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

17. Το με αριθ. πρωτ.:74048/22-03-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών 
Υποδομών, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης 
της ως άνω Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21). 

18. Την από 18-05-2021 εισήγηση του Διευθυντή της Δ.Σ.Ε. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. προς το Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, για την έγκριση 
ανάθεσης της ως άνω Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21). 

19. Την από 03-06-2021, με αρ. πρ. Μ-181, ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων, Τμήμα Μελετών, (συνεδρία 31η Πράξη 5) υπέρ της ανάθεσης της ως άνω Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4782/21). 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 230064/13-08-2021 (ΑΔΑ: 69Σ6465ΧΘΞ-29Π) απόφαση του κ. Υπουργού 
ΥΠΟ.&ΜΕ. περί:

21. Έγκρισης δέσμευσης ποσού 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης 
ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07100011 
της ΣΑΕ 071 με τίτλο «Δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης έργων Υποδομών και Μεταφορών», 
για την επιχορήγηση του ΄΄ΟΑΚ Α.Ε΄΄ προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση τόσο του Οργανισμού Ανάπτυξης 
Κρήτης Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής, όσο και της Δ/νσης Συγκοινωνιακών έργων του ΟΑΚ ΑΕ 
ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην εκπόνηση των Οριστικών Στατικών Μελετών των Τεχνικών 
Έργων, της Μόνιμης Επένδυσης της Σήραγγας, του Κτιρίου της Σήραγγας, καθώς και στη 
σύνταξη του Σ.Α.Υ –Φ.Α.Υ και των Τευχών Δημοπράτησης ώστε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες ολοκλήρωσης και ωρίμανσης των εν λόγω μελετών προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η ένταξη και δημοπράτηση του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ: «Γέφυρα Φρουζή- 
Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

22. Έγκρισης εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 128, παρ.1 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36/09.03.2021) με διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής των οικονομικών 
φορέων που θα συμμετάσχουν σε αυτή.

23. Ορισμού αρμοδιοτήτων για τη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016) και την παρακολούθηση 
της εκτέλεσης της σύμβασης και τη διοίκηση αυτής.

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11560/08-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. περί εξουσιοδότησης Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υλοποίηση της 
προβλεπόμενης διαδικασίας πρόσληψης Τεχνικών Συμβούλων.

25. Το απόσπασμα πρακτικού 14/2021 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ ΝΟ 10 (Αρ πρωτ 11900/16-09-
2021)

ΕΓΚΡΊΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σε συνέχεια του αποσπάσματος πρακτικού 14/2021 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ Νο 10, εγκρίνεται η 
Αποστολή των προσκλήσεων στους οικονομικούς φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης της παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της 
σύμβασης παροχής Υπηρεσιών 





Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στις διαδικασίες ολοκλήρωσης 
ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ: 
«Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και ωρίμανσης των εν λόγω μελετών, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξη και δημοπράτηση του εν λόγω οδικού τμήματος.

Προυπολογισμός: 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
CPV: 71350000-6

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΚ Α.Ε.

Παπαδογιάννης Αριστείδης




