ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 17ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σε Γεπηέξα 5.12.2011 θαη ώξα 15:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
(Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Παλόξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ ύζηεξα από ηελ πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ισάλλε Πνιύδνπ, κε αξηζκ. πξση. 3306/5.12.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Γ. Καινγεξόπνπινο
4. Μαξία Μαληνπβάινπ
5. Γ. Μηζνθνίιεο

- Πξόεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξόεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 4 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 1 αλαπιεξσκαηηθό ηεο κέινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 2ο:

Έγκπιζη ανάθεζηρ επγαζιών για ηην ςποζηήπιξη σαπηογπαθικού ςλικού
και οπγάνωζηρ ηος σαπηογπαθικού απσείος ηος Οπγανιζμού Αθήναρ για ηο
νέο ΡΑ 2021.

Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη κεηά
από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκόθσλα ηα εμήο:
ΑΠΟΦΑΗ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο κε
ηξνπνπνηήζεηο:
1. Σελ έγθξηζε αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, βάζεη ηνπ Ν. 2286/95 (άξζξν 2, παξ. 3, εδάθην γ
θαη δ) «Πεξί Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 (άξζξν
83) «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 2./45564/0026/31.07.01
απόθαζε Τπ. Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 1066Β/01) πεξί «Αύμεζεο θαη νξηζκνύ ζε Δπξώ ησλ
ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95», ηελ ςποζηήπιξη σαπηογπαθικού
ςλικού και οπγάνωζη ηος σαπηογπαθικού απσείος ηος Οπγανιζμού για ηο νέο ΡΑ 2021,
ζηνλ θ. ππξόπνπιν Ισάλλε, Μερ/θν Πνιενδόκν Υσξνηάθηε.
2. Σν αληηθείκελν πνπ απαηηείηαη λα θαιπθζεί αθνξά ζηα εμήο:
α) Οξγάλσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ραξηνγξαθηθνύ αξρείνπ ηνπ Οξγαληζκνύ, ζην νπνίν
ζηεξίρζεθαλ νη ράξηεο ηνπ Νένπ ΡΑ 2021.
β) Γηόξζσζε θαη κεξηθό επαλαζρεδηαζκό ησλ ηειηθώλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ πνπ αθνξνύλ ζην Νέν
Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο / Αηηηθήο 2021, όπσο ζα πξνθύςνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο.
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3. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε 3 (ηξεηο) κήλεο .
Σν αληηθείκελν ζα παξαδνζεί ζε δύν (2) θάζεηο, σο εμήο:
Α’ Φάζη – εκηιμώμενηρ διάπκειαρ ενόρ (1) μηνόρ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ:
πιινγή θαη Οξγάλσζε ησλ πξνηάζεσλ, παξαηεξήζεσλ, ζρνιίσλ πνπ αθνξνύλ ζην Νέν
Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο / Αηηηθήο 2021 θαη θαηαηίζεληαη ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο
δηαβνύιεπζεο.
ύληαμε πηλάθσλ γηα ηελ απνινγηζηηθή έθζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαβνύιεπζεο.
Β’ Φάζη – εκηιμώμενηρ διάπκειαρ δύο (2) μηνών από ηην παπαλαβή ηηρ Α’ Φάζηρ:
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύκβνπιν Κσδηθνπνίεζεο ηεο δηαβνύιεπζεο ηνπ Νένπ Ρπζκηζηηθνύ
ρεδίνπ Αζήλαο / Αηηηθήο 2021 θαη ηα ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εληνπηζκόο ησλ
απαξαίηεησλ πξνζαξκνγώλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ.
Γηόξζσζε θαη κεξηθό επαλαζρεδηαζκό ησλ ηειηθώλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ πνπ αθνξνύλ ζην Νέν
Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο / Αηηηθήο 2021, όπσο ζα πξνθύςνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, ζε πεξηβάιινλ Arc Map.
Οξγάλσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ραξηνγξαθηθνύ αξρείνπ ηνπ Οξγαληζκνύ, ζην νπνίν
ζηεξίρζεθαλ νη ράξηεο ηνπ Νένπ ΡΑ 2021.
Γηα θάζε ζεκαηηθό ράξηε από ηνπο δέθα (10) πνπ ζπλνδεύνπλ ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Νένπ
Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο / Αηηηθήο 2021 ζα παξαρζεί κία βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα
πεξηγξάθεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ζέζε ζηνλ Η/Τ, ζέκα - ηίηινο, πεγή
πξνζέιεπζεο, εκεξνκελία δεκηνπξγίαο θιπ) γηα ηα shp files πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε
πεξηβάιινλ Arc Map, γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ ραξηώλ. Σν πιηθό απηό πξέπεη λα είλαη
εύθνια πξνζβάζηκν θαη νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε κειινληηθή
επεμεξγαζία ηνπ από ην ζηειερηαθό δπλακηθό ηνπ Οξγαληζκνύ.
4. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο πνζνύ 5.750 Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ακνηβή
ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ.
H πιεξσκή ζα γίλεη σο εμήο:


50% κε ηελ παξαιαβή ηεο Α’ Φάζεο



50% κε ηελ παξαιαβή ηεο Β’ Φάζεο

5. Σε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ, σο
αθνινύζσο:
1. Έθε ηεθαλή
2. Ινπιία Γξνύγα
3. Δπακεηλώλδα Κξεκκύδα
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε:
4. Κσλζηαληίλν Δπζπκίνπ
5. Δπαγγειία Παπαζαλαζίνπ
6. Δπηέξπε Καξθάινπ
6. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο.
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ
ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ
Ισάλλεο Πνιύδνο
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