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 9o: Έγκπιζη ανάθεζηρ επγαζιών για ηην ηεσνική ςποζηήπιξη και ηο ζςνηονιζμό
κειμένων για ηα άπθπα ηος νέος ΡΑ 2020, ηην παπαγωγή ςποζηηπικηικών
δεδομένων (πποζσεδίων και σαπηών επγαζίαρ) και κειμένων επγαζίαρ ζε
θέμαηα:
α)
πολιηιζμού,
β)
πολεοδομικήρ
οπγάνωζηρ-αζηικήρ
αναζςγκπόηηζηρ, γ) μηηποπολιηικών παπεμβάζεων.
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 θαη’εηζήγεζε:
1)

Σελ έγθξηζε αλάζεζεο εξγαζηώλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζπζρεηηζκνύ ησλ
ζεκαηηθώλ θεηκέλσλ γηα ηα άξζξα ηνπ λένπ ΡΑ 2020, ηελ παξαγσγή ππνζηεξηθηηθώλ
δεδνκέλσλ (πξνζρεδίσλ θαη ραξηώλ εξγαζίαο) θαη ππνζηεξηθηηθώλ θεηκέλσλ εξγαζίαο
ζε ζέκαηα α) πνιηηηζκνύ, β) πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο-αζηηθήο αλαζπγθξόηεζεο, γ)
κεηξνπνιηηηθώλ παξεκβάζεσλ, 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 οθία Σζάδαπη, Απσιηέκηονα Μησανικό.

2.

Σν αληηθείκελν πνπ απαηηείηαη λα θαιπθζεί αθνξά ζηα εμήο:


Σερληθή ππνζηήξημε ηεο πληνληζηηθήο Οκάδαο ηνπ ΡΑ ζηηο εξγαζίεο
ζπληνληζκνύ ησλ επηκέξνπο άξζξσλ πνπ έρνπλ παξαδνζεί από ηα ζηειέρε
ηεο Τπεξεζίαο γηα όια ηα θεθάιαηα ηνπ λένπ ΡΑ .

Παλόξκνπ 2, 11523 ΑΘΗΝΑ, Σει. Κέληξν: 210 6925909. Σει.: 210 6437895, 210 6438449 Fax: 210 6464365
E-mail: grammateia@organismosathisnas.gr.
www.organismosathinas.gr

3.



πιινγή θαη αιιεινζπζρεηηζκόο ησλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ εηδηθόηεξα
ζηα
θεθάιαηα
πνιηηηζκνύ,
πνιενδνκηθήο
νξγάλσζεο-αζηηθήο
αλαζπγθξόηεζεο θαη κεηξνπνιηηηθώλ παξεκβάζεσλ, ζε ζπλελλόεζε θαη
ζπληνληζκό κε ηνπο ππεύζπλνπο από ηελ Τπεξεζία γηα ηα ζρεηηθά θεθάιαηα
ηνπ λένπ ΡΑ.



Δπηζήκαλζε ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ θαη επεμεξγαζία ππνζηεξηθηηθώλ
θεηκέλσλ όπνπ απαηηείηαη γηα ηα ζρεηηθά θεθάιαηα, θαζώο θαη ζπζρέηηζή
ηνπο κε ηνπο ζηόρνπο θαη θαηεπζύλζεηο, ζε ζπληνληζκό κε ηνπο αλσηέξσ
ππεύζπλνπο.



Δπηζηεκνληθή ηερληθή ππνζηήξημε ζε ζπληνληζκό κε ηνπο αλσηέξσ
ππεύζπλνπο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ ζε ζηνηρεία εηζεγεηηθήο
έθζεζεο, άξζξα ηνπ λόκνπ θαη παξαξηήκαηα απηώλ.



πγθέληξσζε ραξηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
παξαγσγή ραξηώλ εξγαζίαο θαη πξνζρεδίσλ γηα ηνπο ηειηθνύο ράξηεο, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη δείγκαηα ζπλζεηηθήο επεμεξγαζίαο ππνβάζξσλ εξγαζίαο
θαη ραξηώλ/δηαγξακκάησλ κε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο/απεηθνλίζεηο, ζε
ζπληνληζκό κε ηνπο ππεύζπλνπο από ηελ ππεξεζία θαη ην ηκήκα
ζρεδίαζεο/ραξηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο.

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 13.800 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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