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«5ος Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ/νσης 

Συγκοινωνιακών Έργων   του ΟΑΚ ΑΕ σε θέματα απαλλοτριώσεων και 

ελέγχου εκπονούμενων μελετών του έργου  και λοιπών έργων  της 

Δ.Σ.Ε.» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός: 73.656,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

CPV: 713110000-1  και 71351810-4 

 

Χρηματοδότηση: 2020ΣΕ0710000 της ΣΑΕ 071 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

 



 Σελ2 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Στα πλαίσια της προώθησης και ολοκλήρωσης των έργων της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών 

Έργων του ΟΑΚ ΑΕ, είναι αναγκαία η υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε έλεγχο μελετών και 

ολοκλήρωση της  διαδικασίας της συντέλεσης των απαλλοτριώσεων – αποζημιώσεων. Ειδικότερα 

: 

1. Για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα 

(Καστέλλι) (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – 

Μεσσαρά στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης» είναι αναγκαίο  να συνταχθούν α) διορθωτικά 

κτηματολόγια σε όλες τις κηρυγμένες απαλλοτριώσεις (αρχικές και 

συμπληρωματικές) και  β) πίνακες παρακατάθεσης σε κηρυγμένες μη συντελεσμένες 

απαλλοτριώσεις, καθώς και πίνακες παρακατάθεσης βάσει διορθωτικών  

κτηματολογίων. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν 

καταλειφθεί όλα τα ακίνητα και δεν έχουν αποζημιωθεί οι δικαιούχοι, οι οποίοι 

διαμαρτύρονται έντονα και συστηματικά. 

2. Για το έργο Γούρνες – Χερσόνησος εκκρεμεί η σύνταξη του 5ου διορθωτικού 

κτηματολογίου και του αντίστοιχου πίνακα παρακατάθεσης. 

3. Για το έργο «Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό» εκκρεμεί η σύνταξη διορθωτικών 

κτηματολογίων και πινάκων παρακατάθεσης αυτών.  

4. Από την Υπηρεσία μας εκπονούνται συγκοινωνιακές  στατικές και περιβαλλοντικές 

μελέτες για τον ΒΟΑΚ και το ΝΟΑΚ , ενώ πρόκειται να προχωρήσουν οι διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών οδικών έργων με Διευθύνουσα 

Υπηρεσία τη Δ/νση Συγκοινωνιακών έργων του ΟΑΚ ΑΕ , που αφορούν τόσο το ΒΟΑΚ 

όσο και συνδετήριους άξονες , για τον έλεγχο και την επίβλεψη των οποίων θα 

απαιτηθεί η συνδρομή από έμπειρο και εξειδικευμένο πολιτικό ή τοπογράφο  

μηχανικό ΠΕ.  

5. Το προσωπικό του αναδόχου  δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 

επίβλεψης έργων της υπηρεσίας. 



 Σελ3 
 

 

 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν τα  παραπάνω 

αναφερόμενα αντικείμενα , είναι αναγκαία η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών 

Έργων του ΟΑΚ ΑΕ από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο σε θέματα απαλλοτριώσεων και σε 

θέματα ελέγχου  - επίβλεψης κατά την εκπόνηση των μελετών, αποτελούμενο από ένα (1) 

πολιτικό μηχανικό ΠΕ και ένα (1) τοπογράφο μηχανικό ΠΕ , με διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Συγκοινωνιακών Έργων  Ο.Α.Κ.  Α.Ε. 

Τσαγκαράκη Μαρίνα  
Τοπ. Μηχ/κος με Α΄β 

 
 

Γεώργιος Αγαπάκης 
Τοπ. Μηχ/κος με Α΄β 

 
 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 


