ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ

Ε/Ε

Την Τετάρτη 2.6.2010 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. 1937/ 2.6.2010.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. Δανάη Αντωνάκου
3. Θεοδότα Νάντσου
4. Μαρία Μανουβάλου
5. Αναστασία Λαγουδάκη
6. Ιωάννης Αναγνώστου
7. Δημήτριος 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
Γραμματέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την ανάθεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή
υποστηρικτικών δεδομένων για τους χάρτες και τα κείμενα του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στην Πολεοδομική Οργάνωση
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 σκοπιμότητα διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδομένων για τους
χάρτες και τα κείμενα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στην πολεοδομική
Οργάνωση, βάσει του Ν. 2286/95(άρθρο 2, παρ.3, εδάφιο γ και δ) “Περί Προμηθειών
Δημόσιου Τομέα” και του άρθρου 83, παρ.1του Ν.2362/95 “Περί Δημόσιου Λογιστικού“
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. αρ. 2/45564/0026/31.07.01 απόφαση Υπ. Οικονομικών
(ΦΕΚ1066Β/01 περί «Αύξησης και ορισμού σε ΕΥΡΩ των χρηματικών ποσών του άρθρου
83, παρ. 1 του Ν. 2362/95»
2. Το αντικείμενο της πιο πάνω ανάθεσης θα περιλαμβάνει τα εξής:


Καταγραφή των στοιχείων που διαμορφώνουν την σημερινή εικόνα της οικιστικής
ανάπτυξης καθώς και των διαφαινόμενων τάσεων, και ειδικότερα: καταγραφή των
εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και των εγκεκριμένων οικισμών, των
θεσμοθετημένων επεκτάσεων περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας των οποίων δεν έχουν
εγκριθεί οι πολεοδομικές μελέτες, με τις αντίστοιχες επιφάνειες, συσχετισμός των
χωρητικοτήτων με τα πληθυσμιακά μεγέθη, σημερινά και προβλεπόμενα από σχετικές
μελέτες καθώς και από τις προβλέψεις που θα γίνουν από τον Οργανισμό Αθήνας,
καθώς και καταγραφή των τάσεων επέκτασης της οικιστικής ανάπτυξης και της
εγκατάστασης νέων χρήσεων.



Επεξεργασία χαρτογραφικού υποβάθρου/υποβάθρων εργασίας με τη συνθετική
απεικόνιση των παραπάνω.
Πανόρμου 2, 11523 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. Κέντρο: 210 6925909. Τηλ.: 210 6437895, 210 6438449 Fax: 210 6464365
E-mail: grammateia@organismosathisnas.gr.
www.organismosathinas.gr



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

3. Τον ορισμό Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
των παραπάνω εργασιών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισμού
Αθήνας:
Ευαγγελίδου Μάρω
Ψυχογιό Θεοδόσιο
Στεφανή Εφη

Η Γραμματέας της Ε/Ε

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Αναστασία Αβδελίδου

Ιωάννης Πολύζος
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