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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2827/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
14-11-2019. 
 

Θέμα  4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Αποδοχή της Δωρεάς και Παραλαβή της Μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ).  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης  Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου να 
μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην συνέχιση του έργου,  ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το 
λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:  
1. 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 
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«Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως – ΑΕΚ» με σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια 
Αττικής σύμφωνα με 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  

2. Την υπ’ αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2019. 

3. 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. 

4. Την υπ’ αριθμ. 477668/22.08.2019 (ΑΔΑ: 9ΟΙΕ7Λ7-3Σ5) Απόφαση της Περιφερειάρχη  Αττικής με 
την οποία συγκροτείται η Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των 
επί μέρους φάσεων της μελέτης.  

5. Την μελέτη του έργου που ελέγχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής,  και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Αρχιτεκτονική μελέτη 
 • Στατική μελέτη  
• Μηχανολογικές Η/Μ μελέτες • Ύδρευση  

• Ύδρευση 
•  Ειδικές εγκαταστάσεις Αποχέτευσης- Ομβρίων  
• Ενεργειακή Πυροπροστασία  

• Κλιματισμός-θέρμανση-Αερισμός  
• Ισχυρά-Ασθενή ρεύματα  
• Αντικεραυνική προστασία (ως πιθανές αναμονές) 

• Τεύχη Δημοπράτησης  
6. Την από 29-07-2019 ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής της Ανακοίνωσης σχετικά 

με τη δωρεά της μελέτης με τίτλο «“Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας». 
7. Την από 29-07-2019 ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) της 

Ανακοίνωσης σχετικά με τη δωρεά της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου Νέας 
Φιλαδέλφειας» 

8. Το με αρ. πρωτ. 18687/6.8.19 έγγραφο του ΤΕΕ  περί ανάρτησης της πρότασης δωρεάς στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ 

9. Την με αρ. πρωτ. 714253/8.11.19 βεβαίωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης & 
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης περί ανάρτησης της πρότασης δωρεάς στον κεντρικό ιστότοπο της 
Περιφέρειας Αττικής 

10. Το με αρ. πρωτ. 483450/28-8-2019 έγγραφο παρατηρήσεων του κ. Μίνωα  Τετσίδη με τις απόψεις 
του επί της υποβληθείσας μελέτης κατά τη διαβούλευση 

11. Το από 14/10/2019 Πρακτικό της Επιτροπής για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για 
έγκριση των επί μέρους φάσεων της μελέτης, με τις απόψεις της Επιτροπής επί των αναφερομένων 
στο ανωτέρω (10) και έγγραφο παρατηρήσεων επί της υποβληθείσας μελέτης. 

12. Το από 11/11/2019 Πρακτικό της Επιτροπής με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΤΕΠΑ η μελέτη, 
προκειμένου να αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2Α του ν.3316/2005 (όπως προστέθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 29 του ν.4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το αρ. 377 παρ. 40 του ν. 4412/2016) για 
την έκδοση σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου περί της αποδοχής της δωρεάς, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και παραλαβής και ακολούθως να αποσταλεί η 
εν λόγω μελέτη για αποδοχή και έγκριση αρμοδίως. 

14. Την υπ΄ αριθμ. 13 Πράξη της 18ης Συνεδρίασης 2019 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής που απεστάλη στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. πρωτ. 728914/14-11-
2019 έγγραφο, με την οποία το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά επί της 
αποδοχής της Δωρεάς της μελέτης του έργου του θέματος.  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η Αποδοχή της Δωρεάς και η Παραλαβή της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 
 
 
Και επειδή : 
1. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2019. 
2. H μελέτη ελέγχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και με το από 

11/11/2019 Πρακτικό της υποβλήθηκε με στη ΔΤΕΠΑ προκειμένου να αποσταλεί στο Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2Α του 
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ν.3316/2005 (όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4014/2011 και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με το αρ. 377 παρ. 40 του ν. 4412/2016) για την έκδοση σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού 
Συμβουλίου περί της αποδοχής της δωρεάς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου 
και παραλαβής και ακολούθως να αποσταλεί η εν λόγω μελέτη για αποδοχή και έγκριση 
αρμοδίως. 

3. Σύμφωνα με το αρ. 2Α του Ν. 3316/2005 ισχύει :  
«Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται:  
α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις 
ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος 
προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις 
επί της μελέτης και  
β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις 
που υποβλήθηκαν.». 

4. Την 29-7-2019 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΕ, 
με τις οποίες θα μπορούσε κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση της μελέτης και να υποβάλλει 
τις όποιες παρατηρήσεις του για χρονικό διάστημα 1 μήνα, ως ο νόμος ορίζει (η με αρ. πρωτ. 
714253/8.11.19 βεβαίωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής 
Εξυπηρέτησης περί ανάρτησης της πρότασης δωρεάς στον κεντρικό ιστότοπο της Περιφέρειας 
Αττικής και το με αρ. πρωτ. 18687/6.8.19 έγγραφο του ΤΕΕ  περί ανάρτησης της πρότασης 
δωρεάς στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ). 

5. Έχει υποβληθεί τα με με αρ. πρωτ. 483450/28-8-2019 έγγραφο παρατηρήσεων επί της 
υποβληθείσας μελέτης και έχει επίσης συνταχθεί το από 14-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής για 
την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των επί μέρους φάσεων της μελέτης.  

6. Έχει παρέλθει η προθεσμία (ένας μήνας από την ανακοίνωση) μέσα στην οποία μπορεί κάθε 
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της μελέτης. 

7. Με την υπ΄ αριθμ. 13 Πράξη της 18ης Συνεδρίασης 2019, που απεστάλη στην Υπηρεσία μας με 
το υπ’ αρ. πρωτ. 728914/14-11-2019 έγγραφο, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της αποδοχής της Δωρεάς της μελέτης του έργου 
του θέματος.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την Αποδοχή της Δωρεάς και την Παραλαβή της Μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ανωτέρω σκεπτικό, προκειμένου στην συνέχεια να  ακολουθήσει η έγκριση της Μελέτης από την 
Υπηρεσία μας. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την Αποδοχή της Δωρεάς και την Παραλαβή της Μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ) προκειμένου στη συνέχεια να  
ακολουθήσει η έγκριση της Μελέτης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης  Σπυρίδων 
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