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ΑΠΟΦΑΣΗ  385 / 2022 
 

Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα οκτώ  
(08) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄μ.μ, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Δημήτρη Καλογερόπουλο (Δήμαρχο – 
Πρόεδρο), 2) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 3) ) Νικόλαο Καραΐσκο, 4) Μαρία Σταυροπούλου, 5) 
Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, (αναπλ. μέλος), 6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο & 7) Μαρία 
Ιατροπούλου (αναπλ. μέλος), μετά από την αριθ. 44668/04-11-2022 Πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής 
στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α/7.6.2010) σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, σύμφωνα με την 70η εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ).  

Δεν προσήλθαν και νόμιμα εκλήθησαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι κ.κ. 
Χρήστος Γούτος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Βασιλική Ψυχράμη & Γεώργιος Κουβαράς. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) μελών της Ο.Ε. 
συμμετείχαν στην συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Κατά την εκφώνηση του 12ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε το τακτικό 
μέλος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Γούτος.     
 

Για το αντικείμενο: «Έγκριση μελέτης υπολειπόμενων εργασιών, καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης και υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου της Πράξης 
Ένταξης για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» [MIS5030018]».  
 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρης 
Καλογερόπουλος ανακοινώνει το δεύτερο (2Ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει 
Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής: «Ο 
Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Λεωνίδας Καράμπελας, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ 
Βαθμό, έχοντας υπόψη το κάτωθι ιστορικό : 

1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84 Α΄/02-06-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις». 

2. Το Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των εις εκτέλεση αυτών εγκυκλίων. 
3. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Την με αριθ. πρωτ. 3252/7-9-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 

ΩΦΣΓ7Λ6-ΕΦ3) με την οποία εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030018 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΣΠΑ). 

5. Την αριθ. 83/2018 Μελέτη του έργου της Σύμβασης αυτής, που συνέταξε η Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.  

6. Την αριθ. 279/2018 (ΑΔΑ: ΨΘΟ1Ω6Χ-49Γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
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Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018, για την έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2018 Μελέτης που 
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 118197/21-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΕΞΨΟΡ1Φ-Σ0Υ) απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

7. Την με αριθ. πρωτ. 6362/5-3-2020 Σύμβαση κατασκευής υποέργου 1, με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 54,99%, συμβατικό προϋπολογισμό 1.350.350,86 € και προθεσμία έως 5-5-
2021.  

8. Την με αριθ. πρωτ. 1834/7-4-2020 Σύμβαση κατασκευής υποέργου 2 με την ΔΕΔΔΗΕ για 
την υπογείωση εναέριου δικτύου διανομής. 

9. Την υπ’ αριθ. 142/28-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΗ3Ω6Χ-Θ4Φ) απόφαση της ΟΕ με την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγηση της Οριακής Προθεσμίας έως 25-9-2021. 

10. Την αριθ. 146/28-4-2021 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.  
11. Την αριθ. 324/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ι7ΤΩ6Χ-Η12) απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας με την 

οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) μετά τη σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

12. Την αριθ. 38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) απόφαση έκπτωσης της αναδόχου 
εταιρείας που σχετίζεται με τη μη συμμόρφωσή της με το περιεχόμενο της αριθ. 35024/01-
09-2021 Ειδικής Πρόσκλησης. 

13. Την αριθ. 40385/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) απόφαση Έκπτωσης επικουρικά και 
ανεξαρτήτως της αριθ. 38677/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) απόφασης έκπτωσης 
στην οποία εμμένουμε και δεν ανακαλούμε, σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 160 του 
Νόμου 4412/2016, διότι ο Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε πλήρως με το περιεχόμενο της 
αριθ. 33447/24-08-2021 Ειδικής Πρόσκλησης. 

14. Η αριθ. 227/6-7-2022 (ΑΔΑ:6Ω7ΠΩ6Χ-4ΣΒ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας με θέμα «Ολοκλήρωση κατασκευής του έργου». 

15. Το αριθ. 26281/7-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. προς το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης του Δήμου Αιγιαλείας με θέμα «Πρόσκληση επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας 
του διαγωνισμού του έργου». 

16. Το αριθ. 26648/11-7-2022 έγγραφο από το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του 
Δήμου Αιγιαλείας. 

17. Το αριθ. 27048/12-7-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής για την πρόσκληση 
επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας του διαγωνισμού του έργου. 

18. Την αριθ. 27636/15-7-2022 απάντηση της ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε. ότι δεν θα αναλάβουν 
την εκτέλεση του έργου. 

19. Το αριθ. 28012/18-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. προς το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης του Δήμου Αιγιαλείας με θέμα «Συνέχιση των διαδικασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου μετά την ένσταση της ΑΓΤ ΑΤΕ. 

20. Το από 11-7-2022 email από το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου 
Αιγιαλείας. 

21. Η αριθ. 236/15-7-2022 (ΑΔΑ:61ΛΡΩ6Χ-853) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας με θέμα «Έγκριση ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου με την πρόσκληση 
επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας του διαγωνισμού για την εκτέλεσή του παραπάνω 
έργου». 

22. Το αριθ. 28316/19-7-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής για την πρόσκληση 
επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας του διαγωνισμού του έργου. 

23. Την αριθ. ή από 30684/1-8-2022 δήλωση μη αποδοχής εκτέλεσης του έργου της 
ALPHADELTA Α.Τ.Ε. 

24. Το αριθ. 28283/19-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. προς ΑΓΤ ΑΤΕ με θέμα «Αποξένωση 
και Αποβολή από το έργο, Εκκαθάριση της εργολαβίας» που επιδόθηκε με την αριθ. 
5309΄Γ/25-7-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη Ραυτόπουλου. 

25. Το αριθ. 28317/19-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. προς ΑΓΤ ΑΤΕ με θέμα «Υποβολή 
επιμέτρησης εκτελεσθεισών εργασιών προς εκκαθάρισης της εργολαβίας» που επιδόθηκε 
με την αριθ. 5308΄Γ/25-7-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη 
Ραυτόπουλου. 

26. Την με αριθ. πρωτ. 25897/6-7-2022 Εξώδικη Γνωστοποίηση και Πρόσκληση της εταιρείας 
ΑΓΤ Α.Τ.Ε. 

27. Το αριθ. 28382/19-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. προς ΑΓΤ ΑΤΕ με θέμα «Απάντηση 

ΑΔΑ: 9Τ0ΨΩ6Χ-ΒΡΝ



3 
 

σε Εξώδικη Γνωστοποίηση και Πρόσκληση της εταιρείας ΑΓΤ Α.Τ.Ε.» που επιδόθηκε με 
την αριθ. 5307΄Γ/25-7-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη 
Ραυτόπουλου. 

28. Το αριθ. 28499/20-7-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής προς την Δ/νση Μητρώου/ 
ΜΕΕΠ/Δ24 με θέμα «Ενημέρωση κήρυξης έκπτωσης εταιρείας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εργολαβία» που επιδόθηκε με την αριθ. 5310΄Γ/25-7-2022 
έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη Ραυτόπουλου. 

29. Την από 11-7-2022 ένσταση της εταιρείας «ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» που έλαβε 
αριθ. πρωτ. 27541/14-7-2022. 

30. Το αριθ. 149/6-9-2022 έγγραφό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

31. Την με αριθ. πρωτ. 143786/7-9-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ., Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου περί απόρριψης της ανωτέρω (15) ένστασης, που 
επιδόθηκε με την αριθ. 5626΄Γ/4-10-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή 
Αριστείδη Ραυτόπουλου, με μέριμνα του Δήμου Αιγιαλείας. 

32. Το με αριθ. πρωτ. 36242/8-9-2022 έγγραφο μας προς την εταιρία «ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική 
Εταιρεία» με θέμα: «Πρόσκληση να παραστείτε κατά τη σύνταξη της επιμέτρησης 
εκτελεσθεισών εργασιών της προς εκκαθάριση εργολαβίας» 

33. Την από 14-9-2022 επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών της προς εκκαθάρισης 
εργολαβίας. 

34. Το αριθ. 36899/14-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. περί «Κοινοποίηση επιμέτρησης 
εκτελεσθεισών εργασιών της προς εκκαθάρισης εργολαβίας»  που επιδόθηκε με την αριθ. 
5541΄Γ/19-09-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη Ραυτόπουλου. 

35. Την αριθ. πρωτ. 40418/6-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΩΗΩ6Χ-ΥΣΥ) απόφαση του Δ/ντη ΤΥ περί 
«Απαίτηση Επιστροφής Αναπόσβεστου Μέρους Προκαταβολής και Επιβολή Ποινικών 
Ρητρών, στην έκπτωτη εταιρεία Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που επιδόθηκε 
με την αριθ. 5696΄Γ/13-10-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη 
Ραυτόπουλου. 

36. Την αριθ. 352/2022 (ΑΔΑ: Ω283Ω6Χ-ΧΣΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας με θέμα «Έγκριση κατάπτωσης υπέρ του Δήμου Αιγιαλείας των εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ»  [MIS5030018]. που επιδόθηκε με την 
αριμ. 5735΄Γ/24-10-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη 
Ραυτόπουλου. 

37. Το από 21-10-2022 Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών της Έκπτωτης Εργολαβίας του 
έργου που συνέταξε η Επιτροπή Παραλαβής.  

38. Το αριθ. 42728/21-10-200 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. περί «Κοινοποίησης του 
πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου» που επιδόθηκε με την αριθ. 5734΄Γ/24-10-2022 
έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη Ραυτόπουλου. 

39. Το γεγονός ότι κατά του από 21-10-2022 Πρωτόκολλου Παραλαβής εργασιών της 
Έκπτωτης Εργολαβίας του έργου», δεν υποβλήθηκαν απόψεις από τον έκπτωτο 
Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 172 του Ν. 4412/16. 

40. Την αριθ. 384/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας περί «Έγκρισης 
του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών της Έκπτωτης Έργολαβίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΟΔΟΙ» [MIS5030018]» 

41. Την αριθ. 134/2022 μελέτη υπολειπόμενων εργασιών της Έκπτωτης Εργολαβίας του 
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ 
ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» [MIS5030018]», που συνέταξε η Δ/νση Τ.Υ του Δήμου Αιγιαλείας, 
προϋπολογισμού 2.640.000,00 € με ΦΠΑ. 

Και λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Την παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 :  

«13.Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, 
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στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το 
έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται 
εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην 
προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί 
την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά 
μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει 
την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά 
την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά 
τις οικείες διατάξεις» 

2. Το άρθρο 32 «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση» του Ν.4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2 (γ) στο οποίο αναφέρεται ότι: «στο 
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την 
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη» 

3. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν.4782/2021 «Άρθρο 32Α “Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”: «1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, 
του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του 
άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής 
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) όπου η 
δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 
την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, β) όπου η ανάθεση 
έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή γ) όπου η συναλλαγή 
αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο 
εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 

4. Το γεγονός ότι : 
Α) ο 2ος και 3ος κατά σειρά μειοδότες δεν αποδέχθηκαν την πρόταση σύναψης σύμβασης 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλαν στο 
διαγωνισμό, θα πρέπει η Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, να 
επιλέξει τον τρόπο ανάδειξης αναδόχου στο έργο είτε με τη διαδικασία της ανοικτής 
δημοπρασίας είτε με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. 
Β) Το εν λόγω έργο, είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον 
δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως δηλαδή έως την 31-12-2023 (ημερομηνία η οποία δεν 
επιδέχεται παράταση) αποτελεί βεβαιότητα η απένταξη του έργου από τις πιστώσεις 
του επιχειρησιακού προγράμματος.  
Γ) Λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου ενδέχεται να υποστούν φθορές σε ήδη εκτελεσμένες 
εργασίες όπως καταστροφή μαρμάρινων επιστρώσεων, οξείδωση οπλισμού τοιχίων 
δεξαμενών, καταστροφή σωλήνων ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης, καθώς το έργο 
στερείται της τακτικής συντήρησης του. Επίσης μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες 
ατυχημάτων σε πεζούς και τροχοφόρα.  
Δ) Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου έχει δημιουργήσει τεράστια οικονομική 
βλάβη στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο της πλατείας, αλλά  
και στους πολίτες που έχουν στερηθεί τη χρήση του πλέον κεντρικού κοινόχρηστου χώρου 
της πόλης του Αιγίου. 
Θα πρέπει το δυνατόν συντομότερα να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση του έργου. 
Για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 

τουλάχιστον έξι (6) μήνες (με την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση του έργου δεν θα προκύψουν 
απρόβλεπτες περιστάσεις που θα καθυστερήσουν την κατασκευή του έργου, όπως ενδεικτικά και 
όχι αποκλειστικά, αρχαιολογία, θεομηνία, κλπ). 
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Ανεξάρτητα από την διαδικασία που θα αποφασιστεί και για τη συνέχιση της διαδικασίας 
είναι απαραίτητο να συνταχθούν νέα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης αριθ. 134/2022 
υπολειπόμενων εργασιών (ήτοι διακήρυξη δημοπρασίας ή όροι πρόσκλησης με διαπραγμάτευση) 
επικαιροποιημένα σε παρόντα χρόνο. 

Επίσης θα απαιτηθεί υποβολή αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου της Πράξης 
Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΣΠΑ) με αντικείμενο 
τροποποίησης της πράξης:  

α) ως προς το χρονοδιάγραμμα έως 31-12-2023,  
β) το οικονομικό αντικείμενο με μείωση προϋπολογισμού του Υποέργου 1 (έκπτωτης 

εργολαβίας) και  
γ) την προσθήκη Υποέργου 3 για την ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με 

την αριθ. 134/2022 μελέτη, προϋπολογισμού 2.640.000,00  συμπεριλαμβανομένου αναθεώρησης 
και ΦΠΑ.  

Για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών του σταδίου αυτού (Απόφαση 
Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης Ένταξης, αποδοχή πίστωση, τροποποίησης 
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, έγκριση όρων διακήρυξης ή πρόσκλησης κ.λ.π.)  
εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος περίπου ενός (1) μηνός.  

Στην περίπτωση που αποφασιστεί η ολοκλήρωση το έργου να πραγματοποιηθεί μέσω 
της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, εκτιμάται ότι από τη στιγμή που θα εκκινήσει η διαδικασία, 
θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα περίπου ενός (1) μηνός μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ανακήρυξης αναδόχου. 

Στην περίπτωση που αποφασιστεί η ολοκλήρωση το έργου να πραγματοποιηθεί μέσω 
της ανοικτής δημοπρασίας, εκτιμάται ότι από τη στιγμή που θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, θα 
απαιτηθεί χρονικό διάστημα περίπου οκτώ (8) μηνών μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ανακήρυξης και αυτό σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προδικαστικές προσφυγές οι 
οποίες θα δημιουργήσουν πρόσθετες χρονικές καθυστερήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται 
σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών 
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου, σε καμία περίπτωση, δεν απορρέει από ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι  
A) Την λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης 134/2022 υπολειπόμενων εργασιών της 

Έκπτωτης Εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» [MIS5030018]», που συνέταξε η Δ/νση 
Τ.Υ του Δήμου Αιγιαλείας, προϋπολογισμού 2.640.000,00 € με ΦΠΑ. 

B) Την λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16, ΄΄…η 
προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της 
είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες 
διατάξεις΄΄ για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου :  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» [MIS5030018] με προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
32, παρ. 2 (γ) και 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση στη σύμβασης των 
υπολειπόμενων εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΟΔΟΙ» [MIS5030018]» προϋπολογισμού 2.640.000,00 € με ΦΠΑ. 

Γ)  Την λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου 
της Πράξης Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΣΠΑ) 
του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» 
[MIS5030018], με αντικείμενο τροποποίησης της πράξης:  
α) το χρονοδιάγραμμα,  
β) το οικονομικό αντικείμενο και  
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γ) την προσθήκη Υποέργου 3 για την ολοκλήρωση κατασκευής του εν λόγω έργου 
σύμφωνα με την αριθ. 134/2022 μελέτη». 
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, Κατά ψήφισε το 
μέλος της Ο.Ε. κ. Μαρία Ιατροπούλου, ενώ Παρόν δήλωσε το μέλος της Ο.Ε. κ. Περικλής 
Παπαγιαννακόπουλος.   

Η Οικονομική Επιτροπή 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος, έλαβε υπόψη της, την Εισήγηση 

του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τα όσα αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή, τις 
διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2 (γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α/12.10.2020), μετά από διαλογική 
συζήτηση,  

 
Κατά πλειοψηφία  Αποφασίζει 

 
A) Εγκρίνει την αριθ. 134/2022 μελέτη υπολειπόμενων εργασιών της Έκπτωτης Εργολαβίας του 

έργου, «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ 
ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» [MIS5030018]», που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας, προϋπολογισμού 2.640.000,00 € με ΦΠΑ. 

B) Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16 όπου αναφέρεται «…η 
προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην 
ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις», για την 
ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 
2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές 
οδοί» [MIS5030018], με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2 (γ) και 32Α του 
Ν. 4412/2016 για την ανάθεση στη σύμβασης των υπολειπόμενων εργασιών της έκπτωτης 
εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» [MIS5030018]» προϋπολογισμού 2.640.000,00 € με ΦΠΑ. 

Γ)  Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου της Πράξης Ένταξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΣΠΑ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και 
Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» [MIS5030018], με αντικείμενο 
τροποποίησης της πράξης:  

α) το χρονοδιάγραμμα,  
β) το οικονομικό αντικείμενο και  
γ) την προσθήκη Υποέργου 3 για την ολοκλήρωση κατασκευής του εν λόγω έργου 
σύμφωνα με την αριθ. 134/2022 μελέτη. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 385/2022.  
 

Ο Πρόεδρος - Δήμαρχος                                                          Τα Μέλη 
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