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ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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 6ο: Έγκριση Ανάθεσης Εργασιών σε νομικό εξειδικευμένο στους τομείς της
πολεοδομίας, της χωροταξίας και του περιβάλλοντος για την προώθηση του
έργου του σχετικού με το αστικό και περιαστικό πράσινο
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 υπηρεσιών για τη νομική υποστήριξη του Οργανισμού Αθήνας για την
προώθηση του έργου του σχετικού με το αστικό και περιαστικό πράσινο, 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», στον κο Γεώργιο Πολίτη, Δικηγόρο, Μ.Δ.Ε. στην Πολεοδομία και
Χωροταξία.
2. Το αντικείμενο της ανάθεσης θα είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της υπηρεσίας σε

επίπεδο νομικής τεκμηρίωσης σε θέματα σχετικά:
(α) με την σύνδεση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε συνάρτηση με την νομοθεσία περί
ΡΣΑ ως προς το καθεστώς προστασίας των ορεινών όγκων,
(β) την σύνδεση σχεδιασμού και διαχείρισης με αναφορά σε διεθνείς τάσεις στη
θεσμοθέτηση φορέων διαχείρισης αστικού και περιαστικού πρασίνου σε μητροπολιτικό
επίπεδο
(γ) με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και τις συμβάσεις με ιδιώτες (ενοικίασης,
παραχώρησης ή άλλη) στα Μητροπολιτικά Πάρκα και
(δ) με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας στον Ελαιώνα.
Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών υποστήριξης θα γίνεται στο πλαίσιο των εκπονούμενων από
την Υπηρεσία μελετών χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και του αντίστοιχου έργου
θεσμοθέτησης.
Πανόρμου 2, 11523 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. Κέντρο: 210 6925909. Τηλ.: 210 6437895, 210 6438449 Fax: 210 6464365
E-mail: grammateia@organismosathisnas.gr.
www.organismosathinas.gr

3. Την δαπάνη ποσού 8.000 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για αμοιβή των ανωτέρω
εργασιών.
H πληρωμή θα γίνει ως εξής:


Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα καταβληθεί ως προκαταβολή ποσοστό
25% της συνολικής αμοιβής, δηλαδή ποσόν 2.000 Ευρώ (πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.).



Με την συμπλήρωση 4 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θα
καταβληθεί ποσοστό 45% της συνολικής αμοιβής, δηλαδή ποσόν 3.600 Ευρώ (πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α.).



Με την ολοκλήρωση του έργου (λήξη της σύμβασης) θα καταβληθεί το εναπομένον
ποσοστό 30% της συνολικής αμοιβής, δηλαδή ποσόν 2.400 Ευρώ (πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης των εργασιών ορίζεται σε διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες.
4. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών, αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισμού Αθήνας:
1. Καρκάλου Έπη με αναπληρωματική την Μασίκα Κ
2. Ευαγγελίδου Μαρία με αναπληρωματική την Δρούγα Ι
3. Κανδηλώρος Κώστας με αναπληρωματική την Στάικου Ι.
5. Tην 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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