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 7o:

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη
διερεύνηση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος/θεσμικού πλαισίου, την αξιολόγηση/επάρκεια του καθεστώτος
προστασίας και τη σύνταξη σχεδίου οργάνωσης της περιοχής των
Τουρκοβουνίων στα πλαίσια του ΡΣΑ, αναφορικά με τις περιοχές
μητροπολιτικού αστικού πρασίνου.

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 ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών στον κ. Σοφιανόπουλο Σταύρο για την
διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος/ θεσμικού πλαισίου, αξιολόγησης/επάρκειας του
καθεστώτος προστασίας και καταρχήν σχέδιο οργάνωσης της περιοχής των
Τουρκοβουνίων στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας αναφορικά με τις περιοχές
Μητροπολιτικού αστικού πρασίνου, 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».
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2. Την έγκριση δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα Ευρώ
(6.290 €) με ΦΠΑ, για αμοιβή των ακόλουθων εργασιών:

εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή των Τουρκοβουνίων και
αξιολόγηση του τρόπου και του μεγέθους της προστασίας στη βάση της κείμενης νομοθεσίας

διερεύνηση της ανάγκη για τροποποίηση / επικαιροποίηση της προστασίας της περιοχής
των Τουρκοβουνίων.

μελέτη και ανάδειξη των νέων πιέσεων που προέκυψαν στην περιοχή (οικιστικές,
διαχείρισης των λατομείων, διαχείρισης της έκτασης του ολυμπιακού ακινήτου, της γειτονικής
ΕΥΔΑΠ, κά.),

διερεύνηση και αποσαφήνιση του πολεοδομικού θεσμικού πλαισίου (δασικά,
αρχαιολογικά, κ.ά) καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την περιοχή,

διατύπωση καταρχήν προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας
που θα συνοδεύεται από σχετικό σχέδιο οργάνωσης του χώρου
Η χρονική διάρκεια των εργασιών ορίζεται καταρχήν σε τρεις μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης.
Το αντικείμενο προτείνεται να παραδοθεί σε δύο φάσεις.
Η Α΄ φάση θα περιλαμβάνει τα τρία πρώτα σημεία των εργασιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Η σχετική σύμβαση θα εξειδικεύσει περισσότερο το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και τα
παραδοτέα της κάθε φάσης.
Με την παράδοση της Α φάσης θα καταβληθεί το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ε
(3.500 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και με την τελική παράδοση το υπόλοιπο ποσό.
2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών, αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισμού Αθήνας:
1. Δρούγα Ιουλία
2. Κρεμμύδας Επαμεινώντας
3. Καρκάλου Έπη
και αναπληρωματικά μέλη:
1. Μάρω Ευαγγελίδου
2. Ευαγγελία Παπαθανασίου
3. Μασίκα Κων/να
4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Γραμματέας της Ε/Ε

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Σταύρος Μέντος

Ιωάννης Πολύζος
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