
 
 

Αθήνα, 11-02-2002  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ  

Οι εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ και ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ανακοινώνουν, ότι το 
κοινοπρακτικό σχήµα µεταξύ αυτών και άλλων εταιρειών (Cybarco LTD και Αθηναϊκή Τεχνική 
ΑΕ) αναδείχθηκε τελευταίος µειοδότης στο διαγωνισµό κατασκευής του Πανθεσσαλικού 
Σταδίου Νέας Ιωνίας Βόλου, προϋπολογισµού δαπάνης 14,4 δισ. δρχ. (42.260.000 Ευρώ).  

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών έργων και είναι το τρίτο της 
κατηγορίας αυτής που αναλαµβάνει ο κατασκευαστικός όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής, 
µετά τα έργα:   

α) Ανισόπεδος κόµβος στη διασταύρωση των λεωφόρων Κηφισού και Ποσειδώνος στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από την ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, προϋπολ. δαπάνης 14.2 δισ. δρχ., που 
περιλαµβάνει την κατασκευή οκτώ γεφυρών, την κάλυψη τµήµατος του Κηφισού ποταµού 
κλπ. και   

β) Β' Τµήµα κατασκευής 600 κατοικιών του Ολυµπιακού Χωριού από την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ (σε κοιν/ξία µε άλλες εταιρείες), προϋπολ. δαπάνης 24,1 δισ. δρχ. Στον 
αριθµό τον αναληφθέντων Ολυµπιακών έργων του Οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής - και 
µετά την δηµιουργία του νέου κατασκευαστικού σχήµατος της νέας 7ης τάξης του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
υπό την εταιρεία του οµίλου ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε µε συµµετοχή και του αποσχιζόµενου κλάδου 
δηµοσίων έργων της εταιρείας ∆ΙΕΚΑΤ -, πρέπει να συνυπολογισθεί ακόµα και το υπό της 
τελευταίας αναληφθέν (σε Κοινοπραξία µε την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) έργο της 
κατασκευής του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ, προϋπολ. δαπάνης 10.9 δισ. 
δρχ.   

Το έργο του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου, αφορά στην πλήρη κατασκευή σταδίου 
Ολυµπιακών προδιαγραφών για την τέλεση αγώνων (κυρίως ποδοσφαίρου) του 
προγράµµατος της Ολυµπιάδας του 2004, χωρητικότητας 21.000 θεατών, το δυτικό τµήµα 
εξέδρων του οποίου θα καλύπτεται µε µεταλλικό στέγαστρο. Το Στάδιο περιλαµβάνει γήπεδο 
ποδοσφαίρου, στίβο 8 διαδροµών, βοηθητικούς αθλητικούς χώρους και διάφορες 
εγκαταστάσεις (κλειστό κολυµβητήριο, αίθουσες προπόνησης και αποδυτήρια, χώρους 
επισήµων, εγκαταστάσεις δηµοσιογράφων, χώρους οµοσπονδιών, γραφεία διοίκησης κλπ.). 
Στο εργολαβικό αντικείµενο περιλαµβάνονται ακόµα, η πλήρης διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου µε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο ποδοσφαίρου, 
προπονητικός στίβος, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ.), έργα οδοποιίας και χώροι στάθµευσης. Η 
προθεσµία παράδοσης του έργου ανέρχεται σε 600 ηµέρες (περίπου 20 µήνες) και η 
χρηµατοδότησή του προέρχεται από πιστώσεις δηµοσίων επενδύσεων.  

Από το Γραφείο Τύπου 
Οµίλου Εταιρειών Τεχνικής Ολυµπιακής  

 


