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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 35η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1597/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 19-7-2022, 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: 
679851/14-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 14-
7-2022. 
 

Θέμα 21ο  
Έγκριση ή μη της παραλαβής υλικών των τμημάτων 4 και 7 της υπ’ αρ. 207/2021 σύμβασης, με 
συμβατικό αντικείμενο τον εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, 
σύμφωνα με το αρ. 208 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, 
αρ. 105, παρ. 4. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 Βερελή Βασιλική 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, 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: ΨΥΨ97Λ7-ΡΦΦ



 

 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. 
 Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 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 και συγκεκριμένα το αρ. 
208 παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο : «Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, με παρατηρήσεις 
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης 
και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση 
που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση 
επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να 
απορριφθεί». 
 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), 
 Την υπ’αρ.625207/26-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ.457959/1-7-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 3353/τ’Β/26-07-2021). 
 Την υπ’ αρ. 10/2021 Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια 
εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της Α.Ε.Κ. με ανοικτή διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα το τμήμα 7 – 7η Ομάδα εγκατάστασης, 7.2 «Ηλεκτρικοί φορτιστές 
αυτοκινήτων» εκτιμώμενης αξίας 16.800 € πλέον ΦΠΑ. 
 Την υπ’ αρ. 207/2021 σύμβαση με την εταιρεία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με θέμα «Εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ – 
ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 6, 7 και 8». 
 
             Όσον αφορά στο τμήμα 7 : 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος 7. 
 Το με ημερομηνία 20.7.21 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας για την παροχή διευκρινίσεων. 
 Το με αρ. πρωτ. 625553/26.7.21 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο παρέχονται οι σχετικές 
διευκρινίσεις. 
 Τη με ημερομηνία 27.7.21 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου εταιρείας σύμφωνα με την οποία 
αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές και διευκρινίσεις 
 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, η οποία ανέρχεται για το τμήμα 7 – 7η Ομάδα 
εγκατάστασης, 7.2 «Ηλεκτρικοί φορτιστές αυτοκινήτων» στο ποσό των 15.885,67 € πλέον ΦΠΑ. 
 Το με ημερομηνία 11.7.2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με τα συνημμένα του, με τα οποία 
ισχυρίζεται ότι παραδόθηκε το σύνολο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων. 
 Το με ημερομηνία 11.7.2022 πρωτόκολλο 1 ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ορθή επανάληψη) 
της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτό και με την 
εκτίμηση ότι παρόλες τις παρατηρήσεις, ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται 
από τον διαγωνισμό. 
 
             Όσον αφορά στο τμήμα 4 : 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος 4. 
 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας για το τμήμα 4 «Τοπικά μέσα κατάσβεσης» στο 
ποσό των 55.614,36 πλέον ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας, το οποίο όμως δεν επιμερίζεται στα 
επιμέρους υλικά. 
 Το με ημερομηνία 29.6.2022 πρωτόκολλο 2 ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας 
Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτό, χωρίς όμως την 
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απαιτούμενη εκτίμηση σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των παραδοτέων για τη ρήση για την οποία 
προορίζονται.  
 Το με ημερομηνία 11.7.22 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά 
με την παραλαβή του τμήματος 4 και τον επιμερισμό του κόστους. 
 
 Την ενημέρωση προς τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Α., 
την ανάδοχο εταιρεία και την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να παρευρεθούν στη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και να εκθέσουν τις απόψεις τους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή : 
 
      Τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με το αρ. 208 παρ. 4 περ. α) του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, αρ. 105, παρ. 4, για την παραλαβή των υλικών των 
τμημάτων 4 και 7, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής αξίας ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία 
προορίζονται.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Α) Την οριστική παραλαβή των υλικών του Τμήματος 7 της υπ' αρ. 207/2021 σύμβασης χωρίς έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας (ν. 4412/2016, αρ. 208, παρ. 4, εδ. α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 
4782/2021, αρ. 105, παρ. 4). 
Β) Την αναβολή λήψης απόφασης για το Τμήμα 4, μέχρι την έγκριση και αναθεώρηση της ισχύουσας 
άδειας ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την 
γνωστοποίησή της στην Περιφέρεια Αττικής.  

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος  απέχει από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «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 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, Μελισσανίδης;» 

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

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
 

 

ΑΔΑ: ΨΥΨ97Λ7-ΡΦΦ

User
Highlight

User
Highlight

User
Line

User
Line


		2022-07-23T18:00:56+0300
	Athens




