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ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ

Ε/Ε

Την Τετάρτη 14.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής
Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας, Πανόρμου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την
πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Πολύζου, με αριθμ. πρωτ. 2636/ 12.7.2010.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. Δανάη Αντωνάκου
3. Θεοδότα Νάντσου
4. Μαρία Μανουβάλου
5. Δημήτριος Καλογερόπουλος
6. Ιωάννης Αναγνώστου

–
–
–
–
–
–

Πρόεδρος Ε/Ε
Αντιπρόεδρος Ε/Ε
Τακτικό Μέλος Ε/Ε
Τακτικό Μέλος Ε/Ε
Τακτικό Μέλος Ε/Ε
Τακτικό Μέλος Ε/Ε

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 6 από τα 7
τακτικά μέλη της. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας Ελένη
Ηλιοπούλου και η Γραμματέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή
υποστηρικτικών δεδομένων για τους χάρτες και τα κείμενα του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές Δραστηριότητες
Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας κα Ελένη Ηλιοπούλου και μετά
από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε ομόφωνα, τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας εγκρίνει κατ’ εισήγηση τα παρακάτω:
1. Την ανάθεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών
δεδομένων για τους χάρτες και τα κείμενα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν
στις Παραγωγικές Δραστηριότητες και ειδικότερα στο θέμα των θεσμοθετημένων
παραγωγικών ζωνών, βάσει του Ν. 2286/95 (άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο γ και δ) «Περί
Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (άρθρο 83) «Περί
Δημόσιου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε με την αρ.2./45564/0026/31.07.01 απόφαση
Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1066Β/01) περί «Αύξησης και ορισμού σε Ευρώ των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95», στην κα Μαρία Ζήφου, Χωροτάκτη.
2.

Το αντικείμενο που απαιτείται να καλυφθεί αφορά στα εξής:
o

Καταγραφή και κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών στοιχείων και προβλημάτων των
θεσμοθετημένων παραγωγικών ζωνών, ανά ζώνη, (θεσμικό καθεστώς και πλαίσιο
λειτουργίας, επιφάνεια, κορεσμός-όπου αυτό είναι δυνατόν-, υποδομές, περιβαλλοντικά
προβλήματα κλπ), αξιολόγηση της δυναμικής τους, ιεράρχηση προτεραιοτήτων
παρέμβασης για τη βελτίωση της λειτουργάς τους καθώς και για την κάλυψη αναγκών
μετεγκατάστασης ή και ίδρυσης νέων μονάδων.

o

Επεξεργασία χαρτογραφικών υποβάθρων εργασίας ανά παραγωγική ζώνη και
συνολικός χάρτης με τη συνθετική απεικόνιση των παραπάνω.

o

Επεξεργασία και σύνθεση Πινάκων είτε με τη συγκέντρωση πρωτογενών στατιστικών
στοιχείων είτε με την αποδελτίωση των σχετικών με το θέμα στοιχείων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης των εργασιών ορίζεται σε διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες
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Το αντικείμενο να παραδοθεί σε 2 φάσεις, ήτοι :
Α’ Φάση ( εκτιμώμενης διάρκειας τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης):
Παράδοση όλων των στοιχείων σε προκαταρκτική μορφή καθώς και διαγνωστικών χαρτών,
ώστε να εντοπιστούν από την Υπηρεσία οι τομείς στους οποίους παρουσιάζονται ελλείψεις
στη διαθέσιμη πληροφορία, σε συνάρτηση και με την πρόοδο της επεξεργασίας του Νέου
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και των επιπλέον στοιχείων που διαπιστώνεται ότι θα
απαιτηθούν.
Β’ Φάση (εκτιμώμενης διάρκειας πέντε μηνών από την παραλαβή της Α’ Φάσης):
Παράδοση του συνολικού αντικειμένου σε οριστική μορφή καθώς και των συνθετικών
Πινάκων
3. Την δαπάνη ποσού 9.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για αμοιβή των
ανωτέρω εργασιών.
H πληρωμή θα γίνει ως εξής:


20% με την υπογραφή της σύμβασης



40% με την παραλαβή της Α’ Φάσης



40% με την παραλαβή της Β’ Φάσης

4. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών, αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισμού Αθήνας:
1. Πάλλα Αγγελική
2. Ψυχογιό Θεοδόσιο
3. Στεφανή Εφη
Με αναπληρωματικά μέλη
1. Κανδηλώρο Κωνσταντίνο
2. Κρεμμύδα Νώντα
3. Ευαγγελίδου Μάρω
5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Οργανισμού Αθήνας για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.

Η Γραμματέας της Ε/Ε

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Αναστασία Αβδελίδου

Ιωάννης Πολύζος
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