
 1 

 

    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,  04 Σεπτεμβρίου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. οικ. 2953/243700/Ε3/743 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 05-04-2019 ένστασης της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ - ΕΤΕΘ Α.Ε.» 

αναδόχου του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων» κατά της υπ. αρ. πρωτ. 

87/5335/743/08-02-2019 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 

Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Προϊσταμένη Αρχή).  

 

 
 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 

         Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.Δ.3881/1958 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/30-10-1958) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων», 

όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και την ΚΥΑ 3252/99092/22-09-2017 ( ΦΕΚ 
3452/τ.Β’/04-10-2017 ) «Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών 

έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν 

τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων ». 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-09-1983 ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Υπουργού Γεωργίας και Προϊσταμένων διανομαρχιακών Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας στους 
Νομάρχες», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/1988(ΦΕΚ 65/τ.Α΄/06-04-1988 ) «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, εκτελεστικό του 

Ν.1418/1984. 

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-03-1993  «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 

διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του 

Υπουργείου Γεωργίας» ,όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18-06-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.  

6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως διορθώθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 4491/17. 

7) Το Π.Δ. 70 ( ΦΕΚ 114/τΑ΄/ 22-09-2015 ) «Ανασύσταση Υπουργείων …..» 
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8) Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/15-09-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».  

9) Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ». 

10) Την υπ΄ αριθμ. 6353/210150/23-08-2019 (ΦΕΚ 644/29-08-2019) Απόφαση «Διορισμός Γενικού 

Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  

11) Την υπ΄ αριθ. 5358/2020 (ΦΕΚ 3374/τ.Β’/12-08-2020) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα».  

 

Αφού είδαμε: 

 

1. Την με αρ. πρωτ. 4778/25-10-1995 Απόφαση Γενικού Διευθυντή ΟΑΔΥΚ εγκρίθηκε η   

οριστική μελέτη φραγμάτων Αλικιανού-Βαλσαμιώτη Νομού Χανίων. 

2. Την με αρ. πρωτ. 190729/ΔΕ/2964/29-07-2002 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών εντάχθηκε το έργο «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων» στην ΣΑΕΠ 

Κρήτης 002 και με Κ.Α. 2002ΕΠ00200013.  

3. Το απόσπασμα Πρακτικού Νο 4/2002 με το οποίο εγκρίθηκε την 16/9/2002 από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.ΔΥ.Κ.,  η μελέτη , η Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης 

του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη Νομού Χανίων». 

4. Την 14 Μαΐου 2003 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου.  

5. Την με αρ. πρωτ. 453/08-2-2005 εργολαβική σύμβαση μεταξύ Ο.Α.ΔΥ.Κ.  και της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ.», για την κατασκευή του φράγματος Βαλσαμιώτη 

έναντι του συνολικού ποσού 23.129.833,65 € με ΦΠΑ. 

6. Την 23-05-2005 εγκρίθηκε η Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.» με το 1ο απόσπασμα 

πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.ΔΥ.Κ.. 

7. Την με αρ. πρωτ. 3710/23-8-2007 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Ο.Α.ΔΥ.Κ. (Προϊσταμένη Αρχή) 

χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι την 

28/12/2009 έπειτα από αίτημα του αναδόχου 

8. Το Νο 4/04-10-2007 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με 

το οποίο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, 

συνολικής δαπάνης 35.014.833,08€ με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνη 26.538.849,19€ με ΦΠΑ που 

αντιστοιχεί στον 1ο ΑΠΕ (ισόποσος του συμβατικού αντικειμένου, αλλά με αύξηση της 

δαπάνης λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης και προσαρμογής στη αύξηση του ΦΠΑ) και στην 

1η Συμπληρωματική Σύμβαση που αντιστοιχεί  δαπάνη 8.475.983,89€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

9. Την με αρ. πρωτ. 5234/27-11-2007 Απόφαση Γενικού Διευθυντή ΟΑΔΥΚ με την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση της οριστικής μελέτης του φράγματος με συνολικό προϋπολογισμό 

εκτέλεσης του έργου 35.014.833,08€ (με τιμές της αρχικής σύμβασης). 

10.  Την με αρ. πρωτ. 11268/04-12-2007 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

με την οποία εντάχθηκε στο Μέτρο 6.2. «Ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών 

απορροών τεχνητός εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων εκσυγχρονισμός και βελτίωση 

συνθηκών άρδευσης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 121730 του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», η πράξη «Φράγμα 

Βαλσαμιώτη νομού Χανίων», συνολικού κόστους  27.888.849,19€ το οποίο αντιστοιχεί στα 

δύο υποέργα «Κυρίως έργο κατασκευή φράγματος Βαλσαμιώτη» με 26.538.849,19€ και 

«Μηχανολογικά» με 1.350.000,00€, σύμφωνα και με το ΤΔΕ/Υ που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

11. Την με αρ. πρωτ. 1162/02-04-2008 εργολαβική συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ ΟΑΔΥΚ 

και  Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ» Α.Τ.Ε. – «ΕΤΕΘ» Α.Ε., για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του 

φράγματος Βαλσαμιώτη έναντι του συνολικού ποσού 8.475.983,89€ με ΦΠΑ. Η 1η Σ.Σ.Ε. 
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είχε ενταχθεί και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  ΠΔΕ – με 

Κ.Α. 2002ΕΠ00200013 στη ΣΑΕΠ 002 με τίτλο «ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». 

12. Την με αρ. πρωτ. 21056/ΔΕ-1272/9-5-2008 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε το υπόψη έργο-κύρια σύμβαση στην ΣΑΕ 081/3 

2008ΣΕ08130001.  

13. Την με αρ. πρωτ. 104547/26-05-2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με την οποία έγινε τροποποίηση και παράταση της 

17454/15-05-1996 όμοιας ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την 

κατασκευή και λειτουργία των έργων κατασκευής φραγμάτων Βαλσαμιώτη και Αλικιανού 

στον νομό Χανίων. 

14. Την με αρ. πρωτ. 12128/20Β2/737/06-06-2008 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε, i) η συνέχιση της κατασκευής του 

φράγματος Βαλσαμιώτη νομού Χανίων από την Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ» Α.Τ.Ε. – «ΕΤΕΘ» Α.Ε. 

σύμφωνα με την υπογραφείσα, α) κυρία σύμβαση (ή Αρχική Σύμβαση) και τον 1ο ΑΠΕ αυτής 

συνολικού ποσού 26.538.849,19€, με ΦΠΑ που αναλύεται σε 16.272.503,34€ για εργασίες, 

2.929.050,60€ για Γ.Ε. Ο.Ε.), 400.000,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες 2.700.000,00€ για 

αναθεώρηση και 4.237.295,25€ για ΦΠΑ και β) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 

συνολικού ποσού 8.475.983,89€ με ΦΠΑ που αναλύεται σε 4.807.352,15€ για εργασίες, 

865.323,39€ για Γ.Ε. Ο.Ε., 500.000,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 150.000,00€ για αμοιβές 

μελετών,  800.000,00€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και 1.353.308,35€ για ΦΠΑ. ii) η 

τροποποίηση των σχετικών άρθρων των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του φράγματος 

Βαλσαμιώτη με την οποία ορίσθηκε κατά την έννοια του Ν.1418/1984 ως Εργοδότης – 

Κύριος του Έργου το Ελληνικό Δημόσιο/ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Δ/νση 

Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, Φορέας κατασκευής του έργου το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Προϊστάμενη Αρχή, η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και 

Κατασκευών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ως Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την 

κατασκευή του έργου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Χανίων, iii) ορίσθηκε ως ημερομηνία περαίωσης της εκτέλεσης των εργασιών του φράγματος 

Βαλσαμιώτη η 28-12-2009 και  iv) ορίσθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Μελετών και Κατασκευών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υπογράψει τη σχετική εργολαβική 

σύμβαση κατασκευής του δημόσιου έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων»,  μεταξύ 

των αποφαινομένων οργάνων του νέου Κυρίου του έργου και της αναδόχου Κ/Ξ για να 

προσαρμοσθεί η υφιστάμενη σύμβαση στα προβλεπόμενα με την Απόφαση και να 

προσκομισθούν νέες εγγυητικές επιστολές σε αντικατάσταση των ήδη προσκομισθεισών.  

15. Την με αρ. πρωτ. 12257/12-06-2008 Απόφαση Υπ. Αγρ. Αν. και Τροφίμων, με την οποία 

εγκρίθηκε, η διάθεση της πίστωσης ύψους 26.538.849,19€ για την κατασκευή του υπόψη 

έργου (1ου υποέργου της πράξης).  

16. Την με αρ. πρωτ. 12681/20Β2/737/01-07-2008 υπογραφείσα τροποποιητική εργολαβική 

σύμβαση κατασκευής του δημόσιου έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη του νομού Χανίων» μεταξύ 

των εκπροσώπων του Δημοσίου και του Αναδόχου, σε εκτέλεση της προηγούμενης 

12128/20Β2/737/06-06-2008 Απόφασης. 

17. Την με αρ. πρωτ. 7677/20β2/737/3-2-2010 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι την 

30-10-2011. 

18. Την με αρ. πρωτ. 2560/11-5-2010 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 

την οποία εντάχθηκε η πράξη «Φράγμα Βαλσαμιώτη Νομού Χανιών» στο πρόγραμμα 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) στο Μέτρο 125 Α1. 

19.  Την από 4-7-2011 Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών- όχληση για αποζημίωση της 

αναδόχου Κ/Ξ « ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε» με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του 

κύριου του έργου λόγω έλλειψης σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών για τη συνέχιση της ομαλής εξέλιξης των εργασιών. 

20.  Την από 27-7-2011 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ « ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε» κατά της α) 

σιωπηρής (τεκμαιρόμενης) απόρριψης της από 4-7-2011 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής 
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Εργασιών-Όχλησης για αποζημίωση και β) κάθε άλλης, συναφούς πράξης, απόφασης ή 

παράλειψης. 

21.  Την από 16-2-2012 δήλωση άρση διακοπής των εργασιών της αναδόχου Κ/Ξ « ΤΟΜΕΣ 

Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε» και την δήλωση για παραίτηση από το περιεχόμενο της από 4/7/2011 

ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και της από 27-7-2011 ένστασής τους. 

22.  Την με αρ. πρωτ. 2124/61579/20β2/737/28-5-2012 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία 

εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού 

Χανίων» αναδόχου Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.», μέχρι 30-11-2012. 

23.  Την με αρ. πρωτ. 1805/7-6-2012 Απόφαση ΟΑΔΥΚ για την έγκριση της τροποποίησης της 

1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων» όπως περιλαμβάνεται στον 2ο 

Α.Π.Ε. δαπάνης 8.189.675,54 ευρώ πλέον 1.755.736,01 Ευρώ (ΦΠΑ 23%). 

24.  Την με αρ. πρωτ. 2888/78290/20β2/737/13-7-2012 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. της κυρίας σύμβασης του 

υπόψη έργου συνολικής δαπάνης ποσού εργασιών 30.086.461,70 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή ποσού 24.920.542,53 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

25.  Την με αρ. πρωτ. 975/25695/20β2/737/28-2-2013 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία 

εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού 

Χανίων» αναδόχου Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.», μέχρι 31-08-2013. 

26.  Την με αρ. πρωτ. 3820/115991/20β2/737/27-9-2013 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία 

εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού 

Χανίων» αναδόχου Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.», μέχρι 30-11-2013. 

27.  Την με αρ. πρωτ. 1488/40587/20β2/737/2-4-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής  

Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ορίσθηκε για την  αρχική  και τις μετέπειτα 

συμπληρωματικές συμβάσεις ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου η Διεύθυνση Τεχνικών 

Μελετών και Κατασκευών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του  

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ως διευθύνουσα υπηρεσία η Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. Με την ίδια 

απόφαση ορίστηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του 

Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων να υπογράψει την 1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών καθώς και την 2η 

αντίστοιχη μετά τον θετικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την Ανάδοχο Κ/Ξ ώστε να 

προσαρμοσθεί η υφιστάμενη 1η Σ.Σ.Ε. στα προβλεπόμενα στην εν λόγω Απόφαση και να  

προσκομισθούν νέες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση των ήδη 

προσκομισθεισών.  

28.  Την με αρ. πρωτ. 2754/82340/20Β2/737/3-7-2013  υπογραφείσα τροποποιητική μόνο 

ως προς τα αποφαινόμενα όργανα εργολαβική 1η Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του 

δημόσιου έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη του νομού Χανίων» μεταξύ των εκπροσώπων του 

Δημοσίου και του Αναδόχου, σε εκτέλεση της προηγούμενης 1488/40587/20β2/737/2-

4-2013 Απόφασης. 

29. Την με αρ. πρωτ. 5105/154491/20β2/737/12-12-2013 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία 

εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού 

Χανίων» αναδόχου Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.», μέχρι 28-02-2014. 

30. Την με αρ. πρωτ. 1030/37772/20β2/737/20-03-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία 

εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού 

Χανίων» αναδόχου Κ/Ξ «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.», μέχρι 30-03-2014. 

31.  Την με αρ. πρωτ. 5263 /157691/20Β2/737/18-12-2013  υπογραφείσα εργολαβική 2η 

Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του δημόσιου έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη του 

νομού Χανίων» μεταξύ των εκπροσώπων του Δημοσίου και του Αναδόχου. 

32. Την με αρ. πρωτ. 160901/22-12-2013 6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης 

Πίστωσης για το έργο «Φράγμα Βαλσαμιώτη Νομού Χανίων» με Κ.Α. 2002ΕΠ00200013 της 

ΣΑΕΠ 002 για την χρηματοδότηση της 1ης και 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου. 

33. Τα με αρ. πρωτ. 824/66187/20β2/737/20-05-2014 και 334/114729/20β2/737/15-

09-2014 έγγραφα της Προϊσταμένης Αρχής με τα οποία ζήτησε ενημέρωση από την 
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Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) για τους λόγους οι οποίοι 

συνέτρεχαν και δεν εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος.  

34. Το με αρ. πρωτ. 123688/03-10-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο  

απάντησε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών έγινε στις 30-03-2014 αλλά μετά την υπ. αριθμ. 

1954/02-04-2014 έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, η οποία επιδόθηκε 

στην Δ/νουσα Υπηρεσία στις 03-10-2014, παρουσιάζονται ελλείψεις όσον αφορά την 

στεγανότητα της στοάς τσιμεντενέσεων, οι οποίες αν κριθούν «επουσιώδεις» θα ακολουθηθεί 

η διαδικασία του άρθρου 71, παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

35. Το με αρ. πρωτ. 125357/08-10-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο   

αναφέρει ότι μετά την περαίωση του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων» διαπιστώθηκαν 

επουσιώδεις ελλείψεις οι οποίες δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του έργου (πρόβλημα 

στεγάνωσης της σήραγγας τσιμεντενέσεων) καθώς και ότι δόθηκαν οδηγίες για την 

αποκατάσταση αυτών με προθεσμία αποκατάστασης μέχρι τις 30-03-2015 και η  βεβαίωση 

περαίωσης θα εκδιδόταν μετά  την αποκατάσταση των ελλείψεων βάσει της παρ. 2 του 

αρθρ. 71 του Ν. 3669/08. 

36. Την με αρ. πρωτ. 127143/13-10-2014 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία  

ενέκρινε την από 30-05-2014 εμπρόθεσμα υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση.  

37. Την με αρ. πρωτ. 105/2405/Στ3/737/12-1-2015 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 

31.519.001,14 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και τον  3ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε 

συνολικής δαπάνης  10.108.944,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και τον 2ο Α.Π.Ε. της 

2ης Σ.Σ.Ε  συνολικής δαπάνης 1.152.120,07€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

38. Το με αρ. πρωτ. 1773/40411/ΣΤ3/737/08-04-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής 

με το οποίο κάνει νέο ερώτημα στην Δ/νουσα Υπηρεσία αν έχει εκδοθεί η βεβαίωση 

περαίωσης του έργου του θέματος. 

39. Το με αρ. πρωτ. 46585/14-04-2015 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο ζητά 

από την Ανάδοχο Κοινοπραξία περαιτέρω εργασίες για την αποκατάσταση και 

παρακολούθηση των διαρροών τα συμπεράσματα των οποίων θα αξιολογηθούν από τους 

Τεχνικούς Συμβούλους του έργου και μέχρι τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα εξέλιξης άλλων 

διοικητικών πράξεων όπως η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης και η προσωρινή παραλαβή 

του έργου. 

40. Το με αρ. πρωτ. 631/23-04-2015 έγγραφο η Ανάδοχος Κοινοπραξία αναφέρει ότι 

περαιτέρω εργασίες, την στιγμή που έχει εγκριθεί η Τελική Επιμέτρηση, δεν συνιστούν 

συμβατική υποχρέωση και πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για την εκτέλεση τους 

και τον καθορισμό της αποζημίωσης τους (άρθρο 58, παρ. 9 του Ν. 3669/08). 

41. Το με αρ. πρωτ. 55954/04-05-2015 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο  

δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης διότι δεν είναι δυνατόν οι 

ελλείψεις να χαρακτηριστούν «επουσιώδεις» ή όχι αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους 

Τεχνικούς Συμβούλους του έργου λόγω της «πολυπλοκότητας του προβλήματος». 

42. Την από 18-05-2015 εμπρόθεσμη ένσταση με την οποία η Ανάδοχος Κοινοπραξία άσκησε 

κατά της υπ. αριθμ. 55954/04-05-2015 πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας να εκδώσει την 

από 30-03-2014 βεβαίωση περαίωσης. 

43. Το με αρ. πρωτ. 87819/15-07-2015 έγγραφο με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία έστειλε 

τις απόψεις της επί της ανωτέρω εμπρόθεσμης ένστασης του Αναδόχου εμμένοντας στην 

άποψη της μη έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης. 

44.  Την με αρ. πρωτ. 165571/21-12-2015 Ειδική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με 

την οποία κάλεσε την ανάδοχο, όπως, εντός προθεσμίας τριών μηνών, ήτοι έως  30-6-

2016, προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης των διαρροών κυρίως στη στοά 

τσιμεντενέσεων κρίνοντας ότι οι βλάβες είναι ουσιώδεις για τη λειτουργία του έργου.  

45.   Τις από 30-12-2015 και 12-01-2016 εμπρόθεσμες ένστάσεις με τις οποίες η Ανάδοχος 

Κοινοπραξία άσκησε κατά της υπ. αριθμ. 165571/21-12-2015 πράξης της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας.  

46. Την με αρ. πρωτ. 109995/16-06-2016 Ειδική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την 

οποία χορήγησε παράταση του χρόνου για άρση των βλαβών όπως αυτές είχαν αναφερθεί 

στην ως άνω από 21-12-2015 Ειδική Διαταγή, μέχρι την 30-9-2016. 
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47.  Την από 27-06-2016 εμπρόθεσμη ένσταση με την οποία η Ανάδοχος Κοινοπραξία άσκησε 

κατά της υπ. αριθμ. 109995/16-06-2016 πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας.  

48.  Τις από 16-10-2015 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 4487/113274/19-10-2015 στο ΥΠΑΑΤ), 27-5-

2016 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 1778/63133/31-05-2016 στο ΥΠΑΑΤ) , 10-6-2016 (αρ. πρωτ. 

κατάθεσης 1934/68194/13-06-2016 στο ΥΠΑΑΤ) και  22-11-2016 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 

4117/132285/25-11-2016 στο ΥΠΑΑΤ) κατατεθείσες αιτήσεις θεραπείας της αναδόχου 

Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ - ΕΤΕΘ Α.Ε.», κατά της σιωπηρής απόρριψης όλων των ανωτέρω 

ενστάσεων.  

49.  Την από 12-09-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης αρχής με την οποία εισήγαγε το θέμα στο 

ΚΓΣΕΕ του ΥΠΑΑΤ και το Νο 01/18-11-2016 Απόσπασμα πρακτικού της σύμφωνα με το 

οποίο αναβάλει την υπόθεση για την συνεδρίαση του ΚΓΣΕΕ στις 16-12-2016 προκειμένου 

να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία (τα αποτελέσματα των μετρήσεων των διαρροών μετά τις 

επεμβάσεις που διενεργεί η ανάδοχος σε εκτέλεση των ειδικών διαταγών της διευθύνουσας 

Υπηρεσίας). 

50.  Το με αρ. πρωτ. 2850/80687/στ3/737/25-07-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, 

μετά την σύσκεψη που διενεργήθηκε στις 10-07-2017 στο γραφείο του Γ.Γ.Α.Π & Κ.Π. κ. 

Κασίμη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, με το οποίο ζήτησε από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ολες τις μετρήσεις σχετικές με τις διαρροές σύμφωνα Νο 01/18-11-

2016 απόσπασμα πρακτικού του ΚΓΣΕΕ .  

51.  Την από  02-10-2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την οποία ο ΟΑΚ Α.Ε.  ανέθεσε στον 

κ. Μιχάλη Καββαδά εμπειρογνώμονα την εκπόνηση της σχετικής έκθεσης με σκοπό την 

αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων, την γνωμοδότηση για την αντοχή και 

ασφάλεια του φράγματος στην παρούσα κατάσταση και τη σύνταξη λίστας ενεργειών που θα 
καταστήσουν τα φράγμα λειτουργικό.  

52. Το με αρ. πρωτ. 43079/27-02-2018 (αρ. πρωτ. 900/431/09-03-2018 στην Δ.Τ.Ε.&Α.Υ. 

του ΥΠΑΑΤ) έγγραφο με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαβίβασε την έκθεση του 

εμπειρογνώμονα στην Προϊσταμένη Αρχή.  

53. Την με αρ. πρωτ. 141391/22-06-2018 Ειδική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την 

οποία κάλεσε την ανάδοχο, όπως, εντός προθεσμίας πέντε μηνών να προχωρήσει σε 

εργασίες αποκατάστασης των διαρροών κυρίως στη στοά τσιμεντενέσεων και συγκεκριμένα  

Εκτεταμένες επισκευές με πρόσθετες εργασίες τσιμεντενέσεων για την πλήρωση των 

αγωγών διαρροής νερού κάτω από τη βάση της στοάς τσιμεντενέσεων και σε βάθος έως 15 

μέτρα κάτω από τη βάση του δαπέδου της,  ότι πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών να 

προσκομίσετε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, Ειδική Τεχνική έκθεση που να περιγράφονται οι 

θέσεις και η μεθοδολογία επέμβασης – αποκατάστασης και τα χρησιμοποιούμενα υλικά της 

επιλογής της,  μετά δε την επισκευή απαιτούνται δοκιμές για την πιστοποίηση του 

αποτελέσματος των επεμβάσεων και νέα ρύθμιση ή αντικατάσταση των οργάνων ώστε να 

είναι δυνατή η ορθή καταγραφή της στάθμης του ταμιευτήρα και η ορθή λειτουργία των 

επιταχυνσιογράφου. 

54.  Την από 03-07-2018 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 2426/04-07-2018 στο Γραφείο Υπουργού του 

ΥΠΑΑΤ) εμπρόθεσμη ένσταση  με την οποία η Ανάδοχος Κοινοπραξία άσκησε κατά της υπ. 

αριθμ. 141391/22-06-2018 Ειδικής Διαταγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. με την οποία 

αναφέρεται ότι α) έχει ολοκληρώσει εμπρόθεσμα, ήτοι εντός των ταχθεισών προθεσμιών,  το 

σύνολο των  συμβατικών  εργασιών  καθώς και εκείνες των Ειδικών Διαταγών β) Οι   νέες 

μελέτες και εργασίες  που εντέλλεται η διευθύνουσα υπηρεσία με την προσβαλλόμενη Ειδική 

Διαταγή δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας. Για να καταστεί 

δυνατή η εκπόνηση των νέων μελετών και η εκτέλεση των συναφών εργασιών 

τσιμεντενέσεων πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ανάθεσής 

τους, μέσω νέας σύμβασης. Η διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας προϋποθέτει  την 

προηγούμενη  παραλαβή του υπόψη έργου,  για την επέλευση της οποίας εκ του νόμου 

απαιτείται η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης περαίωσης, με ημερομηνία το πέρας της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου γ) Τα όργανα του Φράγματος εγκαταστάθηκαν, 

δοκιμάστηκαν και βεβαιώθηκε η ορθή λειτουργία τους τον Μάρτιο του 2014 και η ευθύνη 

της λήψης μετρήσεων και τήρησης αρχείου αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από την επίβλεψη. 

Επίσης ως ολοκληρωμένα και με ορθή λειτουργία περιελήφθησαν στην Τελική  Επιμέτρηση  

που υπεγράφη  από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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55. Το με αρ. πρωτ. 198541/28-08-2018 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 2426/04-07-2018 στην 

Δ.Τ.Ε.& Α.Υ.  του ΥΠΑΑΤ) έγγραφό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο γνωρίζει τις 

απόψεις της επι της από 03-07-2018 ένστασης και συγκεκριμένα ότι επειδή οι εργασίες 

τσιμεντενέσεων για τις οποίες εκδόθηκε η 1655571/21-12-2015 Ειδική διαταγή διεκόπησαν 

επειδή η ανάδοχος θεώρησε ότι εχουν αποκατασταθεί οι βλάβες ενώ η υπηρεσία δεν 

συμφωνούσε, την σιωπηρή απόρριψη των από 16-10-2015, 27-05-2016, 10-06-2016 και 

22-11-2016 Αιτήσεων θεραπείας της αναδόχου Κ/Ξ , το γεγονός ότι δεν εχει εκδοθεί 

βεβαίωση περαίωσης του έργου και την έκθεση εμπειρογνωμοσύνης του καθηγητού κ. 

Καββαδά προχώρησε στην έκδοση της 141391/22-06-2018 Ειδικής Διαταγής επι της οποίας 

ασκήθηκε η εκδικαζόμενη εμπρόθεσμη ένσταση. 

56. Το με αρ. πρωτ  2965/13-09-2018 ((αρ. πρωτ. κατάθεσης 3401/123883/14-09-2018 στην 

Δ.Τ.Ε.& Α.Υ.  του ΥΠΑΑΤ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με το οποίο δίδεται εντολή στην Προϊσταμένη 

Αρχή του έργου να συντάξει Τεχνικό Δελτίο για την χρηματοδότηση της διενέργειας του 

σχετικού διαγωνισμού για την εκπόνηση και εκτέλεση του σχετικού  προγράμματος 

τσιμεντενέσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεννόηση με την 

συναρμόδια Δ/νση Εγγείων βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, ως φορέα 

χρηματοδότησης και την ΕΥΕ ΠΑΑ. 

57.  Το με αρ. πρωτ. 3401/123883/Ε3/737/26-09-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, 

προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία με το οποίο ζητάει στοιχεία προσδιορισμού του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των απαιτουμένων δράσεων και εργασιών προκειμένου να  

συντάξει το αιτούμενο τεχνικό δελτίο. 

58. Το με αρ. πρωτ. 231031/01-10-2018 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 3632/132087/01-10-2018 

στην Δ.Τ.Ε.& Α.Υ.  του ΥΠΑΑΤ) έγγραφό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο γνωρίζει 

ότι τα ζητούμενα με το 3401/123883/Ε3/737/26-09-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης 

Αρχής λόγω φόρτου εργασίας και της πολυπλοκότητας του θέματος εκφεύγει των 

αρμοδιοτήτων της , ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

59.   Το με αρ. πρωτ. 3632/132087/08-10-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, προς την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία με το οποίο της γνωρίζει ότι ειναι αποκλειστικά αρμόδια να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα διαρροών που παρουσιάσθηκαν μετά την ολοκλήρωση του 

έργου και μετά την παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με την από 30-05-2014 τελική 

επιμέτρηση που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 127143/13-10-2014 Απόφαση της 

Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και  ότι η όποια εκ μέρους της αναφερόμενης 

«περιπλοκότητα» του θέματος ή ο επικαλούμενος  φόρτος εργασίας της Υπηρεσίας της  κατ΄ 

ουδεμία περίπτωση δύναται να οδηγήσουν εις την διαφαινόμενη εκ μέρους της προσπάθεια 

μετάθεσης της υφισταμένης δια το θέμα τούτο αρμοδιότητάς της εις την Προϊσταμένη Αρχή. 

60. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 4631/170142/Ε3/737/07-12-2018 απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία αποφασίζεται: α. η αποδοχή της από 

3.7.2018 ένστασης της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ – ΕΤΕΘ ΑΕ» αναδόχου του έργου 

«Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων» κατά της με αριθμό πρωτ. 141391/22.6.2018 Ειδικής 

Διαταγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, β. η έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου, με 

ημερομηνία περαίωσης την 30.3.2014 και στην συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία 

παραλαβής και παράδοσης του φορέα λειτουργίας. Επιπλέον, στην ως άνω απόφαση 

σημειώνεται: «Σύμφωνα με το παραπάνω αποφασιστικό η Διευθύνουσα Υπηρεσία στην οποία 

κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, παρακαλείται να πράξει τα δέοντα προκειμένου στη 

συνέχεια να γίνουν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις». 

61. Την με αριθμό πρωτ. 311140/17.12.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με την οποία εκδόθηκε η από 30.03.2014 βεβαίωση 

περαίωσης του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων», κατ΄εφαρμογή της 

4631/170142/Ε3/737/7-12-2018 απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ.  

62. Το με αριθμό πρωτ. 656/07.01.2019 έγγραφο της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ – ΕΤΕΘ 

ΑΕ» αίτημα όχλησης για την ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής 

παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008. 

 

63. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 87/5335/Ε3/743/08-02-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής 

(Δ/νση Τεχν. Έργων και Αγροτ. Υποδομών) προς την Κοινοπραξία «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ – ΕΤΕΘ 

ΑΕ» σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή δεν αναγνωρίζει το υπ. αριθ. 
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656/07.01.2019 έγγραφο της Κοινοπραξίας ως όχληση λόγω μη υποβολής αρμοδίως του 

Μητρώου του έργου. 

 

64. Το με αριθμό πρωτ. 657/26/02/2019  έγγραφο της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ – ΕΤΕΘ 

ΑΕ» με το οποίο ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή ότι η σύμβαση του έργου του θέματος 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85 και δεν προβλέπεται ως 

προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου η υποβολή Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας όπως 

και του Μητρώου του Έργου (αποφάσεις αρ. 1275/2017, 1094/2018) το οποίο, αν και δεν 

προβλέπεται, είχε κατατεθεί με το υπ. αριθμ. 592/30-05-2014 έγγραφο της Αναδόχου στο 

οποίο περιλαμβάνεται και ο σχετικός Φ.Α.Υ. 

 

65. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 834/42142/ Ε3/743/01-03-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής 

προς την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ/νση Τεχν. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων) με το 

οποίο ζητάει όπως η  Δ/νουσα Υπηρεσία επιβεβαιώσει ότι στο τηρούμενο της αρχείο δεν 

υπάρχει το Μητρώο του έργου καθώς και το Φ.Α.Υ. το οποίο ζητήθηκε με το υπ. αριθμ. 

πρωτ. 319904/27-12-2018 έγγραφό της. 

66. Την με αριθμό πρωτ. 54184/6.3.2019 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ. με 

το οποίο ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή ότι το Μητρώο του έργου είχε κατατεθεί μαζί με 

την Τελική Επιμέτρηση στις  30-05-2014 στους επιβλέποντες και ουδέποτε κατατέθηκε στην 

Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

67. Το με αριθμό πρωτ οικ. 2526/7.3.2019 έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. 

 

68. Το με αριθμό πρωτ. 58658/12.3.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ 

σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω Μητρώο κατατέθηκε απ’ ευθείας στο Γραφείο επίβλεψης 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. ελέγχθηκε, δεν βρέθηκε πλήρες και δεν διαβιβάστηκε στη  Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕΧ. 

 

69. Το με αριθμό πρωτ. 146259/18.6.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ. 

 

70. Την απόφαση με αριθμό 6/2019 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Τμήμα Γ’ Τριμελές), με 

την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

(ΟΑΚ ΑΕ), με την οποία ζητείτο η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης με αριθμό 

4631/170142/Ε3/737/7-12-2018 του  ΥΠ.Α.Α.Τ, και της κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω 

από 30.4.2014 βεβαίωσης περαίωσης του έργου Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων». 

Επιπροσθέτως, με  την ως άνω απόφαση διατάχθηκαν  οι αρμόδιες εμπλεκόμενες αρχές 

(Ελληνικό Δημόσιο/ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ως κύριος και φορέας 

κατασκευής του έργου , η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών  και Κατασκευών του Διοικητικού 

Τομέα  Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ως άνω Υπουργείου ως Προϊστάμενη Αρχή και 

η Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  ως διευθύνουσα/ 

επιβλέπουσα υπηρεσία για την κατασκευή του) να μεριμνήσουν, έως την αποκατάσταση 

μελλοντικά των προβλημάτων διαρροών του φράγματος, για την τήρηση των όρων 

ασφαλείας του προς περιορισμό των διαρροών και συνακόλουθα της περαιτέρω επίλυσης 

εδαφικού υλικού (φαινόμενα διασωλήνωσης) και ιδίως για τη διατήρηση της στάθμης του 

ταμιευτήρα του φράγματος κάτω από το όριο ασφαλείας των 165 μέτρων.  

 

71. Το με αριθμό πρωτ. 4636/9.1.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ. 

 

72. Την από 14.1.2020 εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο 

«ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με την οποία εισηγείται προς την 

Προϊσταμένη Αρχή την αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης Προσωρινής Παραλαβής 

κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 73 του Ν. 3669/08. 

 

73. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

 

Και επειδή: 

Α. Με την από 21-08-2020 εισήγηση της α.α. Προϊσταμένης του Τμήματος Κατασκευών και 

Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων (Ε3) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 

Υποδομών του ΥΠΑΑΤ με την οποία εισηγείται στο ΚΓΣΕΕ του ΥΠΑΑΤ να γνωμοδοτήσει υπέρ: 
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Της αποδοχής της από 05-04-2019 (αρ. πρωτ. κατάθεσης 1824/08-04-2019 στο Γραφείο 

Υπουργού του ΥΠΑΑΤ) ένστασης της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ - ΕΤΕΘ Α.Ε.» αναδόχου του 

έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων» κατά της υπ. αρ. πρωτ. 87/5335/743/08-

02-2019 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

(Προϊσταμένη Αρχή) διότι ισχύουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη Παραλαβή 

του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3669/08 και τις διατάξεις της παρ. 3, εδαφ. γ, του άρθρου 76 του 3669/08 όπως 

ισχύει με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του 

άρθρου 20 του Ν. 4491/2017 «…..Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, 

αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο…» και του άρθρου 23 του Ν. 4491/2017, 

«……..άρθρο 376 του ν.4412/2016 προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16, ως ακολούθως: 

………«     15. Ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί έως την 1.11.2017, καθώς και 

αυτές για τις οποίες η προθεσμία άσκησής τους δεν έχει παρέλθει  κατά την ανωτέρω 

ημερομηνία, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης 

πράξης. 

 

Β. Με το Νο 01/28-08-2020 Απόσπασμα πρακτικού το ΚΓΣΕΕ γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ 

της 21-08-2020 εισήγησης της α.α. Προϊσταμένης του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής 

Παρακολούθησης Έργων (Ε3).  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

 

Την αποδοχή της από 05-04-2019 ένστασης της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ - ΕΤΕΘ Α.Ε.»  

αναδόχου του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη νομού Χανίων» κατά της υπ. αρ. πρωτ. 

87/5335/743/08-02-2019 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών 

του ΥΠ.Α.Α.Τ σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

 

                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   

          

 

 

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

      

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

  α) Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη 

   β) Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Σκρέκα  

  γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

       κ. Κ. Μπαγινέτα 

  δ) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης 

       κ. Απόστολου Πολύμερου 

       Αχαρνών 2  -  Τ.Κ. 101 76  ΑΘΗΝΑ 

  ε) Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής Π.Α.Α. 

       Μονάδα Β3 

       Λ. Αθηνών 56, 104 41 ΑΘΗΝΑ 

 στ) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε / Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

       ΔΟΜΟΚΟΥ  5 , 104 45 – ΑΘΗΝΑ 

 

2. Περιφέρεια Κρήτης 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία) 

    Σήφακα & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 731 32,  Χανιά, Κρήτη   

 

3. Ανάδοχο Κ/Ξ  «ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε. – ΕΤΕΘ Α.Ε.»    

     Νεάρχου 18,  Τ.Κ. 73 100 Χανιά, Κρήτη   

 

4. ΟΑΚ ΑΕ (πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ) /  Επιβλέποντες του έργου 

ΟΑΣΗ  Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ, Τ.Κ. 731 00 Χανιά, Κρήτη 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών/Τμήμα Ε΄3 

ΑΔΑ: Ψ6ΖΧ4653ΠΓ-5ΑΞ


		2020-09-04T13:02:06+0300
	Athens




