ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 6ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Σεηάξηε 18.5.2011 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. 1441/ 13.5.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Παληειήο θάγηαλλεο
5. Γεκήηξεο 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 έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 8o: Έγκπιζη ανάθεζηρ επγαζιών για ηην ηεσνική ςποζηήπιξη ηων Τπηπεζιών ηος
Οπγανιζμού Αθήναρ ζηην εκπόνηζη ηος νέος ΡΑ 2020, με ηην εξειδίκεςζη και
ζςμπλήπωζη ηων ςποζηηπικηικών δεδομένων ζε ειδικά θέμαηα πος αθοπούν
ζηιρ σωπικέρ ενόηηηερ και με ηη ζςνθεηική επεξεπγαζία και απεικόνιζη ηων
θεμαηικών σαπηογπαθικών δεδομένων.
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 κε ζπκπιεξώζεηο ηελ
Δηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο:
1. Σελ έγθξηζε αλάζεζεο εξγαζηώλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ

Οξγαληζκνύ Αζήλαο ζηελ εθπόλεζε ηνπ λένπ ΡΑ 2020, κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη
ζπκπιήξσζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δεδνκέλσλ ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο ρσξηθέο
ελόηεηεο θαη κε ηε ζπλζεηηθή επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε ησλ ζεκαηηθώλ ραξηνγξαθηθώλ
δεδνκέλσλ, 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», ζηην κα Βαζιλική Αηηάπη, Απσιηέκηονα –
Πολεοδόμο.
2. Σν αληηθείκελν πνπ απαηηείηαη λα θαιπθζεί αθνξά ζηα εμήο:


Σερληθή ππνζηήξημε κε ζθαξηθήκαηα ραξηώλ θαη πξνεηνηκαζία θεηκέλσλ γηα ηελ
εθηίκεζε θαη
αμηνιόγεζε ηνπ δπλακηθνύ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζεκαληηθά
αζηηθά/νηθηζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο, βάζεη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ επηθαλεηώλ θαη
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ρξήζεσλ, ηνπ πιεζπζκηαθνύ δπλακηζκνύ ηνπο θαζώο θαη ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο από
ην ζύζηεκα ησλ ΜΜΜ (κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο) θαη θπξίσο από ηα κέζα ζηαζεξήο
ηξνρηάο.

3.



Καηαγξαθή ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ επηθαλεηώλ / εκπνξηθώλ θέληξσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ
ή πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαζώο θαη ησλ ζηνηρείσλ
ηνπο: ηόπνο εγθαηάζηαζεο, κέγεζνο θηηξηαθώλ επηθαλεηώλ θαη νηθνπέδσλ, είδνο
δξαζηεξηνηήησλ θιπ.



πλζεηηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πξσηνγελνύο παξαγσγήο



Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ ζπγθξόηεζε ζηνηρείσλ πνιενδνκηθνύ-ρσξνηαμηθνύ
θαζεζηώηνο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ( πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ Οξγαληζκό Αζήλαο)
ησλ ρσξηθώλ ελνηήησλ ηεο Αηηηθήο. Δηδηθόηεξα γηα ηελ ρσξηθή ελόηεηα Νεζησηηθήο
Αηηηθήο ζπκβνιή ζηελ ζπγθέληξσζε θξίζηκσλ γηά ην Ρ..Α. ζηνηρείσλ (ππάξρνπζεο
κειέηεο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη θαηά ηα δπλαηό ζηνηρεία πνιενδνκηθνύ – ρσξνηαμηθνύ
θαζεζηώηνο)



Δπεμεξγαζία θαη ζύλζεζε Πηλάθσλ γηα ηα παξαπάλσ, είηε κε ηε ζπγθέληξσζε
πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ είηε κε ηελ απνδειηίσζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα ζηνηρείσλ από
κειέηεο ηνπ ΟΡΑ ή άιισλ θνξέσλ.



Σερληθή επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε κε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ραξηνγξαθηθώλ
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηε νινθιήξσζε ησλ επεμεξγαζηώλ ζε επίπεδν
ρσξηθώλ ελνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπόλεζεο ηνπ λένπ ΡΑ από ηελ Τπεξεζία, ζε
ζπληνληζκό κε ηνπο ππεύζπλνπο από ηελ ππεξεζία θαη ην ηκήκα ζρεδίαζεο/ραξηώλ ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο, κε ζηόρν ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθώλ ραξηώλ ηνπ ΡΑ.
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε δηάζηεκα έσο
ηέζζεξηο (4) κήλεο.
Σν αληηθείκελν ζα παξαδνζεί ζε 2 θάζεηο, ήηνη :
Α’ Φάζη ( εκηιμώμενηρ διάπκειαρ έωρ δύο μηνών από ηην ςπογπαθή ηηρ
ζύμβαζηρ):
Παξάδνζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε πξνθαηαξθηηθή κνξθή, ώζηε λα εληνπηζηνύλ από ηελ
Τπεξεζία νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία,
ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ πξόνδν ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ Νένπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο
θαη ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ.
Β’ Φάζη (εκηιμώμενηρ διάπκειαρ έωρ δύο μηνών από ηην παπαλαβή ηηρ Α’ Φάζηρ):
Παξάδνζε ηνπ ζπλνιηθνύ αληηθεηκέλνπ ζε νξηζηηθή κνξθή

4.

Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο πνζνύ 11.250 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. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο, θαη ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ.

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ

ηαύξνο Μέληνο

Ισάλλεο Πνιύδνο
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