ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ

Ε/Ε

Την Τετάρτη 6.4.2011 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 Ε/Ε, κ. Ιωάννη Πολύζου, με αριθμ. πρωτ. 1043/ 1.4.2011.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. Δανάη Αντωνάκου
3. Mαρία Μαντουβάλου
4. Θεοδότα Νάντσου
5. Δημήτρης Μισοκοίλης

- Πρόεδρος Ε/Ε
- Αντιπρόεδρος Ε/Ε
- Μέλος Ε/Ε
- Μέλος Ε/Ε
- Αναπληρωματικό Μέλος Ε/Ε

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 4 από τα 7
τακτικά μέλη της και ένα αναπληρωματικό μέλος της. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του
Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και ο Γραμματέας της Ε/Ε Σταύρος Μέντος.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την ανάθεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του
Οργανισμού Αθήνας στην εκπόνηση του νέου ΡΣΑ 2020, με την εξειδίκευση
και συμπλήρωση των υποστηρικτικών δεδομένων σε ειδικά θέματα που
αφορούν στις χωρικές ενότητες και με τη συνθετική επεξεργασία και
απεικόνιση των θεματικών χαρτογραφικών δεδομένων.
Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και μετά από
τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε ομόφωνα, τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας εγκρίνει κατ’εισήγηση:
1.

Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Οργανισμού Αθήνας
στην εκπόνηση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας 2020, με την εξειδίκευση και
συμπλήρωση των υποστηρικτικών δεδομένων σε ειδικά θέματα που αφορούν στις
Χωρικές Ενότητες και με την συνθετική επεξεργασία και απεικόνιση των θεματικών
χαρτογραφικών δεδομένων, 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»
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2.

Το αντικείμενο που απαιτείται να καλυφθεί θα αφορά πιο συγκεκριμένα στα εξής:



Εκτίμηση και συγκριτική αξιολόγηση του δυναμικού που παρουσιάζουν τα
σημαντικά αστικά/οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας, των εξυπηρετήσεων
που παρέχουν και των περιοχών εμβέλειας τους καθώς και της
προσπελασιμότητας από το σύστημα των ΜΜΜ (μέσων μαζικής
μεταφοράς) και κυρίως από τα μέσα σταθερής τροχιάς.



Καταγραφή όλων των μεγάλων εμπορικών επιφανειών / εμπορικών
κέντρων που λειτουργούν ή προτίθενται να εγκατασταθούν στην Περιφέρεια
Αττικής, καθώς και των στοιχείων τους: τόπος εγκατάστασης, μέγεθος
κτιριακών επιφανειών και οικοπέδων, είδος δραστηριοτήτων κλπ.



Συνθετική επεξεργασία στοιχείων πρωτογενούς παραγωγής για την
Ανατολική Αττική (Μεσόγεια και Λαυρεωτική)



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

Συγκέντρωση των χαρτογραφικών δεδομένων που έχουν προκύψει από τη ολοκλήρωση
των θεματικών επεξεργασιών στα πλαίσια της εκπόνησης του νέου ΡΣΑ από την
Υπηρεσία, και συνθετική επεξεργασία και απεικόνιση τους, με εναλλακτικές
προσεγγίσεις, σε συντονισμό με τους υπεύθυνους από την υπηρεσία και το τμήμα
σχεδίασης/χαρτών του Οργανισμού Αθήνας, με στόχο την παραγωγή των τελικών
χαρτών του ΡΣΑ.
3. Την έγκριση δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για αμοιβή των εργασιών που περιγράφησαν πιο πάνω. Η
χρονική διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε πέντε μήνες. Το αντικείμενο προτείνεται να
παραδοθεί σε δύο ισόποσες φάσεις. Με την παράδοση της Α’ φάσης θα καταβληθεί το 50%
της συνολικής αμοιβής, ποσό των έξι χιλιάδων Ε (6.000 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και
με την τελική παράδοση (Β’ φάση) το υπόλοιπο ποσό των έξι χιλιάδων Ε (6.000 Ε
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Τον ορισμό Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
των παραπάνω εργασιών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισμού
Αθήνας:
Πάλλα Αγγελική
Κρεμμύδα Επαμεινώντα
Στεφανή Εφη

Ο Γραμματέας της Ε/Ε

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Σταύρος Μέντος

Ιωάννης Πολύζος
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