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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 44η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1907/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 6-9-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 828344/1-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 1-9-2022. 
 

Θέμα 14ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 207/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο «Εξοπλισμός για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» ως προς τον 
χρόνο ισχύος αυτής. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 Βερελή Βασιλική 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
 

ΑΔΑ: Ψ2ΓΓ7Λ7-Θ3Α

User
Line

User
Line



 

 2 

1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018), 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012, 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’ αριθμ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  και ισχύει, 

4. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
/(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων», 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», 

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014), 

8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016, 

9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», 

10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», 

12.  Την υπ’αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

13.  Τη με αρ.πρωτ.Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

14.  Την υπ’αριθμ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», 

15. Την με αρ.πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

16. Την υπ’αρ.499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019), 

17. Την υπ’αριθ.450172/20-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΠΚ7Λ7-ΧΗΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2697/τ.B’/01-06-2022), 
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18. Την υπ’αρ.301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021 και την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής, 

19. Την υπ΄αρ.17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την με 
αρ.πρωτ.11308/01-02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου 
νομιμότητας της υπ΄αρ.17/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 

20. Την υπ΄αρ.53/2021 (ΑΔΑ: 6X0N7Λ7-Z7U) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής» και την με  αρ. πρωτ. 33682/23-03-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής», 

21. Την υπ’αρ.πρωτ.108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ07Λ7-Α53) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την με αρ. πρωτ: 
81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής», 

22. Την από 21/1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία 
«Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως», με την οποία εγκρίθηκε η εκτελεστέα προμήθεια 
που περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση, 

23. Την υπ΄αρ.391/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική 
Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ» 
συνολικού προϋπολογισμού 14.221.205.86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ο ορισμός 
δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, ένα εκ των οποίων να ορισθεί Πρόεδρος της 
Επιτροπής, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, 

24. Τη με από 18-06-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως», 

25. Την με αρ. 10/2021 Διακήρυξη με τίτλο   «Ηλεκτρονικός άνω των ορίων Ανοικτός Διαγωνισμός 
για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ», 

26. Το υπ’αρ.πρωτ.625553/25-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ (σελ.3), στο 
οποίο παρέχονται διευκρινίσεις επί της υπ’αρ.10/2021 Διακήρυξης και κατόπιν ερωτημάτων 
των Ο.Φ. και συγκεκριμένα: «Στη σελ. 53 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «5.1.1. Η πληρωμή 
του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών ανά Ομάδα Εγκατάστασης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά 
την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή τους». Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης, όπως αυτό προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση και τη Διακήρυξη η 
πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά 
Τμήμα του Διαγωνισμού. Ωστόσο, προβλέπεται και η τμηματική πληρωμή στο βαθμό που αυτό 
επιτρέπεται και όταν παρέχεται ολοκληρωμένη προμήθεια/ εγκατάσταση. Δεν προβλέπεται 
στους όρους της Διακήρυξης η χορήγηση προκαταβολής», 

27. Την υπ΄αρ.2221/2021 (ΑΔΑ:ΩΞ9Ε7Λ7-7ΦΗ και σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 2/2021 
και 3/2021 της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού και αναδείχθηκαν μειοδότες 
για τα Τμήματα 1 & 2 ο Ο.Φ. «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και για τα Τμήματα 3 έως και 8 ο Ο.Φ. “NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», 

28. Την υπ΄αρ.2446/2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΡ7Λ7-ΗΒ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 4/2021 της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ» συνολικού προϋπολογισμού 11.468.714,40 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) στους κάτωθι δύο (2) οικονομικούς φορείς: «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2) του οποίου η οικονομική 
προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 8.503.651,94€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και  «NEUROSOFT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 & 8) και του 
οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 2.899.476,88€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

29. Την Πράξη 467-2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε ο προσυμβατικός 
έλεγχος του ως άνω διαγωνισμού, 

30. Την υπ΄αρ.2896/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΞΞ7Λ7-ΒΟ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των συμβάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ»,  

31. Τη Σύμβαση υπ’αρ.207/2021 (ΑΔΑΜ 22SYMV009956249) «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» με τον ανάδοχο 
NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και το άρθρο 5 Αμοιβή – 
Τρόπος πληρωμής και συγκεκριμένα την παράγραφο 5.2., στην οποία προβλέπεται ότι η 
πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών ανά Ομάδα Εγκατάστασης,  

32. Την υπ’αρ.1447-2022 (ΑΔΑ 9ΘΖΨ7Λ7-1ΦΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 1ης 
τροποποίησης της υπ’αρ.207/2021 σύμβασης ως προς την παροχή δυνατότητας τμηματικής 
τιμολόγησης, 

33. Την υπ’αρ.1707-2022 (ΑΔΑ ΨΟΚΡ7Λ7-7Μ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 2ης 
τροποποίησης της υπ’αρ.207/2021 σύμβασης ως προς την χρονική παράταση αυτής κατά ένα 
μήνα,  

34. Το υπ’αρ.πρωτ.812807/29-08-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. για 
παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 207/2021 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες,   

35. Το υπ’αρ.7/2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η 
τροποποίηση της υπ’ αρ. 207/2021 σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτής και 
συγκεκριμένα παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος εντός του οποίου ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά δύο επιπλέον (2) μήνες, 
ήτοι έως 12/11/2022, 

36. Το υπ’αρ.πρωτ.371999/3-5-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. περί 
αλλαγής ειδών, το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΠΠ ως πρόσκληση προς συνεδρίαση με το 
υπ’αρ.πρωτ.381338/04-05-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Το υπ’αρ.πρωτ.545703/14-06-
2022 επαναληπτικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. περί αλλαγής ειδών, το 
οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΠΠ με το υπ’αρ.πρωτ.578976/21-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας 
μας. Το υπ’αρ.πρωτ.665473/12-07-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. 
περί 1ης παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΠΠ ως 
πρόσκληση προς συνεδρίαση με το υπ’αρ.πρωτ.666852/12-07-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας 
μας. Το υπ’αρ.πρωτ.688136/18-07-2022 αίτημα της αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. 
περί αλλαγής ειδών με συμπληρωματικά στοιχεία, το οποίο προωθήθηκε στην ΕΠΠ με το από 
18-07-2022 email της Υπηρεσίας μας. Το υπ’αρ.πρωτ.812807/29-08-2022 νέο αίτημα της 
αναδόχου εταιρείας NEUROSOFT Α.Ε. περί 2ης παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης 
και αλλαγής των ειδών, το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΠΠ με το υπ’αρ.πρωτ.818370/30-08-
2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι για τη διαβίβαση 
των αιτημάτων της αναδόχου εταιρείας από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση 
Οικονομικών ΠΕΚΤΑ) προς την ΕΠΠ δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση ή κωλυσιεργία, 
όπως ψευδώς αναφέρει το Πρακτικό 7 της ΕΠΠ και το οποίο επικαλείται ως νόμιμο λόγο 
για να εγκρίνει το αίτημα παράτασης, ενώ θα έπρεπε να αναφέρει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται αποκλειστικά στην ΕΠΠ, η οποία αν και έλαβε άμεσα και αυθημερόν πολλάκις 
τα αιτήματα της αναδόχου εταιρείας δεν άσκησε ως όφειλε τα καθήκοντά της επί 
μακρόν.  

37. Παρακαλούμε η παρούσα όπως συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης στη σημερινή συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη εκ νέου παράτασης του χρόνου 
παράδοσης των ειδών λόγω της επικείμενης λήξης αυτού στις 12/09/2022 
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Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή:  
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 207/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο: «Εξοπλισμός για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» ως προς τον 
χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα την εκ νέου παράταση αυτής κατά δύο μήνες, ήτοι έως την 
12/11/2022 για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και έως την 
12/12/2022 για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
Ο Προέδρος της Επιτροπής διευκρινίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα εξής: 

Καθυστέρηση στη διαβίβαση των αιτημάτων της αναδόχου εταιρείας προς την αρμόδια ΕΠΠ δεν 
υπάρχει. Όπως εύλογα προκύπτει από τους αριθμούς πρωτοκόλλων που έλαβαν τα σχετικά 

αιτήματα και τα διαβιβαστικά αυτών, αυτά διαβιβάσθηκαν στην ΕΠΠ άμεσα, πολλάκις και 
αυθημερόν. 

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, που υπέβαλλε το πρωτογενές αίτημα, οφείλει να 
αποστείλει όποια τυχόν στοιχεία της έχουν ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής (ΕΠΠΠ) για την τεκμηρίωση των ζητούμενων αλλαγών των ειδών που αρχικά 
προβλέπονταν στην οικεία διακήρυξη και σύμβαση. 

Επειδή δε η μη παράδοση των ειδών εντός του αρχικά προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου που 
ορίζεται στην υπ’ αρ. 207/2021 σύμβαση οφείλεται  στο πραγματικό γεγονός ότι δηλ. επί των 

αιτημάτων, για αλλαγή κάποιων ειδών από το προβλεπόμενο συμβατικό αντικείμενο της 
προαναφερόμενης σύμβασης,  που υπέβαλλε ο ανάδοχος την 3/5/2022 με αρ. πρωτ. 371999 και 

διαβιβάσθηκε στην ΕΠΠ την 4/5/2022 με αρ. πρωτ. 381338 καθώς και το υπ’ αρ. 
545703/14.6.2022 επαναληπτικό αίτημα για τροποποίηση των ειδών το οποίο διαβιβάσθηκε στην 

ΕΠΠ με το υπ’ αρ. πρωτ. 578976/21.6.2022 δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Επειδή το ανωτέρω είναι ιδιαίτερα σοβαρός λόγος που δεν μπορεί να παραβλεφθεί και καθιστά 
αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, η παράταση του 
συμβατικού χρόνου που είναι προς έγκριση καθώς και οι παρατάσεις που δόθηκαν με την υπ’ αρ. 

1707/2022 απόφαση της Ο.Ε. δεν επισύρουν για τον ανάδοχο τις κυρώσεις του αρ. 207, του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 104, του ν. 4782/2021. 

Κατόπιν των ανωτέρω 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 207/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο: «Εξοπλισμός για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8» ως προς τον 
χρόνο ισχύος αυτής και συγκεκριμένα την εκ νέου παράταση αυτής κατά δύο μήνες, ήτοι έως την 
12/11/2022 για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και έως την 
12/12/2022 για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει 

από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Μια μέρα μετά τα όσα είδαν το φως της 
δημοσιότητας σχετικά με τις καταγγελίες για ελλείψεις και παραβάσεις που άπτονται της 
ασφάλειας τόσο των θεατών όσο και των αθλούμενων σχετικά με την αδειοδότηση του νέου 
γηπέδου της ΑΕΚ, η διοίκηση φέρνει στο πάρα πέντε χωρίς να έχουμε λάβει κάποια εισήγηση 
θέμα για τροποποίηση σύμβασης σχετικά με τον εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής.  Είναι γνωστό ότι από 
την αρχή έχουμε καταψηφίσει την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής της κατασκευής 
του γηπέδου προϋπολογισμού με 20 εκατ. ευρώ, με τα χρήματα των σκληρά 
φορολογούμενων εργαζόμενων. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν 14.221.205,86 ευρώ για την 
προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του που πάλι καταψηφίσαμε. Οι 
μέχρι τώρα Διοικήσεις της Περιφέρειας δηλαδή, έχουν προϋπολογίσει περισσότερα από 34 
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εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα που θα 
εμφανιστούν αργότερα. Δεν ξεχνάμε επίσης και όλα τα έργα που γίνονται για να υποστηρίξουν 
την κατασκευή του γηπέδου που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της ΠΑΕ ΑΕΚ που θα 
εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του. Ας ενημερώσει η Διοίκηση πόσο κοστίζει το σύνολο της 
κατασκευής; Ποιο είναι το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή του η ΠΑΕ ή ο 
μεγαλομέτοχός της;» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ2ΓΓ7Λ7-Θ3Α


		2022-09-12T15:30:15+0300
	Athens




