ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ

Ε/Ε

Την Τετάρτη 21.7.2010 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. 2768/ 16.7.2010.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. Δανάη Αντωνάκου
3. Θεοδότα Νάντσου
4. Μαρία Μαντουβάλου
5. Αναστασία Λαγουδάκη
6. Ιωάννης Αναγνώστου
7. Δημήτρης Καλογερόπουλος

–
–
–
–
–
–
–

Πρόεδρος Ε/Ε
Αντιπρόεδρος Ε/Ε
Τακτικό Μέλος 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 και τα 7 τακτικά
μέλη της. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και η
Αναπλ. Γραμματέας της Ε/Ε Ελένη Γιαννακοπούλου.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή
υποστηρικτικών δεδομένων στα πλαίσια επεξεργασίας του Νέου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας που αφορούν σε Μητροπολιτικές παρεμβάσεις στις ακτές του
Σαρωνικού.
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 στα πλαίσια επεξεργασίας του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν
σε Μητροπολιτικές παρεμβάσεις στις ακτές του Σαρωνικού, 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
Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

2.

Το αντικείμενο που απαιτείται να καλυφθεί αφορά στα εξής:


Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην αξιολόγηση των Μελετών Διαμόρφωσης που έχουν
εκπονηθεί για την εφαρμογή του Π.Δ. (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.2004) των Aκτών με βάση τις
γενικές αρχές, προδιαγραφές και κατευθύνσεις του Οργανισμού Αθήνας και συντονισμό
των επιμέρους μελετών ως προς τους στόχους και το βαθμό επεξεργασίας.



Παρακολούθηση της πορείας των μελετών διαμόρφωσης των ακτών (Α΄ Στάδιο για το
πιλοτικό πρόγραμμα των 4 Δήμων, Β΄Στάδιο για την υπόλοιπη έκταση του Π.Δ.),από
τους υπόχρεους φορείς και συμπλήρωση των κενών όπου αυτό είναι αναγκαίο.



Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή
του Π.Δ. των Ακτών (σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Ελέγχου και Εποπτείας,
Ε.Π.Ε.Ε., συνεργασία με τους δήμους για τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών).
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Επεξεργασία χαρτογραφικού υποβάθρου/υποβάθρων εργασίας με τη συνθετική
απεικόνιση των παραπάνω. Δημιουργία υποστηρικτικού φωτογραφικού αρχείου.



Επεξεργασία και σύνθεση εκθέσεων είτε με τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων είτε
με την αποδελτίωση των σχετικών με το θέμα στοιχείων από αντίστοιχες μελέτες του
ΟΡΣΑ ή άλλων φορέων.

3. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης και παράδοσης των εργασιών εκτιμάται σε οκτώ (8) μήνες.
Το αντικείμενο προτείνεται να παραδοθεί σε 2 φάσεις, ήτοι :
Α’ Φάση ( εκτιμώμενης διάρκειας τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης):
Παράδοση σε προκαταρκτική μορφή όλων των στοιχείων που διαμορφώνουν την σημερινή
εικόνα των ακτών του ανατολικού Σαρωνικού, όσον αφορά στις χρήσεις, στους όρους
δόμησης και τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές. Προκαταρκτική
επεξεργασία χαρτογραφικού υποβάθρου/υποβάθρων εργασίας με τη συνθετική απεικόνιση
των παραπάνω. Δημιουργία υποστηρικτικού φωτογραφικού αρχείου. Επεξεργασία και
σύνθεση σχετικών εκθέσεων είτε με τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων είτε με την
αποδελτίωση των σχετικών με το θέμα στοιχείων από αντίστοιχες μελέτες του ΟΡΣΑ ή
άλλων φορέων.
Β’ Φάση (εκτιμώμενης διάρκειας πέντε μηνών από την παραλαβή της Α’ Φάσης):
Παράδοση του συνολικού αντικειμένου σε οριστική μορφή

4 . Την έγκριση της δαπάνης ποσού 8.000 Ευρώ, 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
5. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών, αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισμού Αθήνας:
1. Ευαγγελίδου Μάρω
2. Σταυράκη Αικατερίνη
3. Δρούγα Ιουλία
Με αναπληρωματικά μέλη:
4. Τζανετή Εύη
5. Ψυχογιό Θεοδόση
6. Κανδηλώρο Κωνσταντίνο
6. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Οργανισμού Αθήνας για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η Αναπλ. Γραμματέας της Ε/Ε

Ελένη Γιαννακοπούλου

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Ιωάννης Πολύζος
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