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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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2404/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 35ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
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1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 147.  

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.44403/20-10-11 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 
2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) σχετικά με την έγκριση της υπ’ 
αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν 
ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και 
της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
παραθέτουμε τα κάτωθι:  
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Την υπ’ αριθμ. 347/2018 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων για το 
οικονομικό έτος 2019.  

2. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2019 (ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).  

3. Την υπ΄ αριθμ. 59/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής της Β’ φάσης του 
έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής», με δαπάνη του 
Αθλητικού Σωματείου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως – ΑΕΚ» με σκοπό τη δωρεά 
αυτής στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 και όπως ισχύει σύμφωνα με το ν. 
4412/16, άρθρο 377, παρ. 40 . 

4. Την υπ’ αριθμ. 31258/18-6-2019 κοινοποίηση πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη 
κωλύματος υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ). 

5. Την Προγραμματική Σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ). 

6. Την υπ΄ αριθμ. 736606/15-11-2019 αποστολή θετικής γνωμοδότησης ΤΣΔΕΠΑ με την 
οποία έγινε η Αποδοχή της Δωρεάς της Μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ).  

7. Την υπ΄ αριθμ. 2827/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΑΔ7Λ7-Ο4Σ)  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε η Αποδοχή της Δωρεάς και η Παραλαβή της 
Μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 
16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ).  

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 748361/20-11-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΤΦ7Λ7-32Η) Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 
προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ).  

9. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 475057/21-8-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από 
τον ΚΑΕ 01.072.97770102101 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 
20.000.000,00 €  για τα έτη 2019-2022.  

10. Την υπ΄ αριθμ.  2955/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) η διενέργεια του 
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Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € 
(πλέον ΦΠΑ).  

11. Την υπ’ αριθμ. 3188/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΟΛ7Λ7-6Ω8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για 
το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 
16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ). 

12. Το διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, που διενεργήθηκε στις 22-01-2020.  
13. Το από 26-2-2020  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στις 28-2-2020 για 
έγκριση, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου) στον οικονομικό φορέα «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 47,41% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την 
προσφορά  8.486.101,16 € € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

14. Την υπ’ αριθμ. 596/2020 (ΑΔΑ: 66ΡΞ7Λ7-0ΟΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό. 

15. Το από 13-4-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε για έγκριση 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 14-4-2020, 
στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με 
την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 
47,41% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.486.101,16 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .  

16. Την υπ’ αριθμ. 830/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΡΗ7Λ7-ΑΧΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό.  

17. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 451/2-1-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον 
ΚΑΕ 01.072.97770102101 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 
20.000.000,00 €  για τα έτη 2020-2025.  

18. Την αρ. 376/2020 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία 
διατυπώθηκε θετική γνωμοδότηση για την υπογραφή σύμβασης του παραπάνω έργου. 

19. Το από 03-06-2020 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο η Επιτροπή 
εξέτασε την 376/2020 απόφαση και την υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της ΤΟΜΗΣ 
ΑΒΕΤΕ ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές στο νομικό πρόσωπο ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΟΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 
«ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 47,41% και Σύνολο 
Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.486.101,16 € (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) .  

20. Τη Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 01-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΘΛ7Λ7-ΠΗΩ), με 
ΑΔΑΜ Σύμβασης 20SYMV006951288 2020-07-01.  

21. Την υπ’ αριθμ. 559687/31-07-2020 (ΑΔΑ: Ω94Θ7Λ7-ΟΘ0) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α περί 
έγκρισης του χρονοδιαγράμματος εργασιών. 

22. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Γενικά το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση των αρχιτεκτονικών εργασιών, αρχιτεκτονικών 
τελειωμάτων και αρχιτεκτονικού εξοπλισμού στο κοίλο του γηπέδου, εντός του κτιρίου του γηπέδου 
και σε όλα τα επίπεδα των υπογείων και της ανοδομής, καθώς και στις όψεις . Περιλαμβάνει 
επίσης την εκτέλεση των Η/Μ εργασιών που εξαρτώνται άμεσα από τις οικείες αρχιτεκτονικές 
εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υποδομής, ήτοι σωλήνες ύδρευσης, κλιματισμού, 
πυρόσβεσης, αεραγωγοί, οι μονώσεις, όπου προβλέπεται, και όλες οι απαιτούμενες σχάρες, 
καλωδιώσεις εντός των τοίχων (είτε τοιχοποιίας είτε γυψοσανίδας) και ψευδοροφών. 
Οι εργασίες του έργου, που θα εκτελεστούν στο κοίλο των κερκίδων, εντός του κτιρίου και στις 
όψεις του κτιρίου του γηπέδου, με την παραπάνω περιγραφόμενη χωροθέτηση, είναι οι εξής: 
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1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 
Αφορά εργασίες γεμισμάτων δαπέδων (γαρμπιλομπετόν ρύσεων & ινοπλισμένης τσιμεντοκονίας) 
2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΠΡΕΚΙΑ, ΣΕΝΑΖ ΚΛΠ 
3. ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
5. ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 
6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
7. ΑΡΜΟΙ – ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 
8. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΠ 
9. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
10. ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ-ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
13. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ –ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
16. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 
Οι υπολειπόμενες εργασίες για το έργο «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» είναι οι εξής: 
- Τοποθέτηση διαχωριστικών υγρών χώρων (W.C.) με προκατασκευασμένα πανέλα.  
- Tοποθέτηση ψευδοροφής ανισόπεδης από γυψοσανίδες.  
- Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων από μοριοσανίδες, επί υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού.  
- Ξύλινες επενδύσεις ηχοαπορροφητικές και μη.   
- Επίστρωση αγώγιμου δαπέδου, με τάπητα linoleum. 
- Επίστρωση αθλητικού δαπέδου στους χώρους αποδυτηρίων, διαδρόμων και χώρων 

προσωπικού του επιπέδου -1.  
- Επιστρώσεις δαπέδων και τοποθέτηση σοβατεπιών από μάρμαρο.  
- Τοποθέτηση καθρεπτών στους χώρους υγιεινής.  
- Τοποθέτηση γυάλινων διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων κερκίδων, από υαλοπίνακα ασφαλείας η 

Plexiglas.   
- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων.  
- Τοποθέτηση βραδυφλεγούς διχτυού προστασίας γηπέδου.  
- Επικάλυψη αρμών διαστολής με αρμοκάλυπτρα.  
- Τοποθέτηση καθισμάτων κερκίδων, διακεκριμένων θέσεων (VIP) και θέσεων (VIP) σουίτας.   
- Τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων.  
- Τοποθέτηση σαουνών. 
- Τοποθέτηση πτυσσόμενης σήραγγας γηπέδου (Φυσούνα). 
- Ολοκλήρωση όλων των Η/Μ Εγκαταστάσεων 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Ο ανάδοχος με το από 28/09/2021 αίτημά του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 802564/28-09-2021  ), ζητά 
την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα τρείς  (93) ημερολογιακές 
ημέρες. 
Σχετικά με τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:  
Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 01-07-2020 και ο χρόνος περαίωσης των εργασιών 
είναι 16 μήνες, ήτοι έως τις 01-11-2021. Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως έπειτα από τις εργασίες 
εγκατάστασης του εργοταξίου.  
 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος αναφέρει στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 802564/28-09-2021 έγγραφο του: 
 
« Εν προκειμένω, όπως γνωρίζετε, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρίας 
μας, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, εντός της συμβατικής προθεσμίας. Ειδικότερα: 
 
 Μετά την έναρξη του έργου, μετά από επιθυμία του κυρίου του έργου η οποία εκφράστηκε 

στα υπ αριθμ. 516738/17-07-2020 και 783702/14-10-2020 έγγραφα του Ερασιτεχνικού 
Σωματείου «ΑΕΚ» , τροποποιήθηκαν για λειτουργικούς λόγους οι χώροι wc κοινού σε όλο 
το γήπεδο. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν νέες αρχιτεκτονικές μελέτες και οι αλλαγές αυτές 
υποβλήθηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής , εγκρίθηκαν από αυτό στις 
02/12/2020 και στη συνέχεια οι τροποποιημένες μελέτες του έργου εγκρίθηκαν από την 
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Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ΄αριθμ. 512/02-03-2021 απόφαση. 
Παράλληλα προσαρμόστηκαν από την ανάδοχο εταιρία όλες οι Η/Μ μελέτες, σύμφωνα με το 
νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 

Με βάση τα παραπάνω πρόεκυψε καθυστέρηση του συνολικού χρόνου περαίωσης του 
έργου κατά 3 μήνες. 

 
 Κατά την εξέλιξη του έργου, υπήρξαν αλλαγές σε μελέτες, σε διάφορα αντικείμενα του έργου 

είτε λόγω αδυναμίας εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης, είτε λόγω αλλαγών οι οποίες 
προέκυψαν για κατασκευαστικούς λόγους, οι οποίες προτάθηκαν από τους μελετητές του 
έργου και εστάλησαν στην περιφέρεια με το υπ’ αριθμ. 598852/16-07-2021 έγγραφο της 
Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Οι παραπάνω αλλαγές επέφεραν μεγάλη 
καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 
o Αλλαγή στο σύστημα κάλυψης των αρμών στις κερκίδες 
o Αλλαγή στο τελείωμα της ράμπας εισόδου των οχημάτων στο υπόγειο 
o Κατάργηση του γεμίσματος στα δάπεδα των wc κοινού 
o Αλλαγή των κιγκλιδωμάτων των κερκίδων 
o Αλλαγή του υλικού των θυρόφυλλων των ξύλινων θυρών 
o Αλλαγή των διαστάσεων των κεραμικών πλακιδίων 
o Αλλαγή του μεγέθους του πιεστικού ύδρευσης 
o Αλλαγή του υλικού στις σωλήνες αποχέτευσης του αγωνιστικού χώρου που οδεύουν 

εντός του υπογείου 
o Αλλαγή στη διαρρύθμιση του χώρου των αποδυτηρίων 

Με βάση τα παραπάνω πρόεκυψε καθυστέρηση του συνολικού χρόνου περαίωσης του 
έργου κατά 3 μήνες. 

 
 Λόγω των πολλών αλλαγών και επιπλέον α) την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών των οποίων 

οι ποσότητες υπερβαίνουν τις συμβατικές, β) την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τις 
οποίες δεν υπάρχουν άρθρα τιμολογίου, παρόλο που περιγράφονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη και γ) την αδυναμία εκτέλεσης νέων εργασιών οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
μη δυνατότητας εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης, προκύπτει η ανάγκη της άμεσης 
σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την κάλυψη των ανωτέρω. 
  

Για τους λόγους αυτούς και στην προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε το συμβατικό μας 
αντικείμενο στο συντομότερο δυνατό χρόνο, παρακαλούμε όπως εγκρίνεται το συνημμένο 
χρονοδιάγραμμα και τη χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά 93 η.η., ώστε η νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου να είναι η 31/01/2022.» 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στο έγγραφο του αναδόχου, το συνολικό διάστημα 
καθυστέρησης που προκύπτει στο έργο, λόγω των αλλαγών που προέκυψαν στο έργο αντιστοιχεί 
σε ενενήντα τρείς (93) ημερολογιακές ημέρες. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 
κατά αυτό το διάστημα επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. 
Και επειδή: 

 Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 
147.  

 Κατά κύριο λόγο, η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε αλλαγές σε μελέτες, σε 
διάφορα αντικείμενα του έργου είτε λόγω αδυναμίας εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης, 
είτε λόγω αλλαγών οι οποίες προέκυψαν μετά από αιτήματα του κυρίου του έργου και των 
μελετητών αυτού για κατασκευαστικούς λόγους. 

 Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου του έργου. 

Το χρονικό διάστημα των ενενήντα τριών (93) ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκές και εύλογο 
για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω: Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
 

ΑΔΑ: ΨΤΔ57Λ7-ΞΟΡ



  σελίδα 6 από 6 

την έγκρισή της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
αναδόχου εταιρίας « ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, κατά ενενήντα 
τρείς (93) ημερολογιακές ημέρες, μετά της αναθεωρήσεως. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
την έγκρισή της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
αναδόχου εταιρίας « ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, κατά ενενήντα 
τρείς (93) ημερολογιακές ημέρες, μετά της αναθεωρήσεως. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 
μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 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 με τα χρήματα 
των σκληρά φορολογούμενων εργαζόμενων από την Περιφέρεια Αττικής, της κατασκευής του 
γηπέδου της ΑΕΚ. 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 αποκλειστικά και μόνο τα  συμφέροντα 
της ΠΑΕ ΑΕΚ που ουσιαστικά θα εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του.  
Ας ενημερώσει η Διοίκηση : 
1. Πόσο κοστίζει το σύνολο της κατασκευής;  
2. Ποιος είναι υπαίτιος για τις καθυστερήσεις και ποιος παίρνει την ευθύνη για τις παρατάσεις;  
3. Τι σχέση έχει με την καθυστέρηση της υπογειοποίησης, η οποία έχει σταματήσει παρά τις 
ενημερώσεις ότι τα έργα συνεχίζονται;   
4. Τι χρειάζεται ακόμα από συνοδά έργα για να αδειοδοτηθεί το γήπεδο; Πόσες θέσεις στάθμευσης 
απαιτούνται και σε τι απόσταση;  
5. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή του η ΠΑΕ ή ο μεγαλομέτοχός της, 
Μελισσανίδης; 
Γιατί ακόμα και ο Δήμος ενέκρινε και ψήφισε το πόσο των 60.000€ για «Αντιστήριξη πρανών νότιας 
πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας» που αφορά στο Γήπεδο» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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