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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 59η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2431/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/11/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05/11/2013.  

 
Θέμα 5o  

Εισήγηση για την αγορά αεροφωτογραφιών στο πλαίσιο του έργου ORIENTGATE / SEE 2007 – 
2013 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Κουνέλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010). 
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 228Α), όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 44403 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
2494/Β’/04.11.2011). 

4. Την αρ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415/Β’/12.04.2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,  
Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”»  όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
την αρ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ 471/Β΄/13.10.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας. 

5. Την αρ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη αύξηση των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (Φ.Ε.Κ. 
1291/Β’/11.08.2010).  
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6. Την  υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415 Β/12.04.2011) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στη «Διαχείριση Συστήματος και 
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του  στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ 2285 Β/13.10.2011) Απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

7. Την με αριθμ. SEE/C/0001/2.2/X Σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής του έργου και της Αρχής 
Διαχείρισης του προγράμματος “SouthEast Europe (2007 – 2013)” (ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη 
(2007 – 2013)  

8. Το υπογεγραμμένο στις 17 Νοεμβρίου 2011 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του επικεφαλής 
εταίρου και των εταίρων του έργου  «Orientgate  (SEE 2007 – 2013) 

9. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου 
10. Την  μέχρι τώρα επικοινωνία με τα στελέχη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 
11. Τον προϋπολογισμό του έργου   
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) συμμετέχει ως εταίρος στο 
ευρωπαϊκό έργο ORIENTGATE του Προγράμματος “SouthEast Europe (2007 – 2013)” 
(ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη (2007 – 2013). 

Περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 5 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ» 
του έργου ORIENTGATE (SEE 2007 – 2013), η Περιφέρεια Αττικής  έχει αναλάβει σε συνεργασία 
με το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.)  τη σύνταξη μίας πιλοτικής μελέτης με 
αντικείμενο της επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υγροβιοτόπους της Αττικής, τη 
χαρτογράφηση και τη συγκέντρωση πληροφοριών, τον εντοπισμό των κύριων προβλημάτων. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την κατάρτιση μίας στρατηγικής σε 
περιφερειακό επίπεδο που θα αποσκοπεί στην προστασία των οικοσυστημάτων των υγροβιοτόπων 
και στην  προσαρμογή   τους στην κλιματική αλλαγή.  

Βασικό εργαλείο για τη μελέτη θα αποτελέσουν αεροφωτογραφίες των περιοχών όπου βρίσκονται 
οι υγροβιότοποι  οι οποίες έχουν ληφθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους (φτάνοντας πίσω μέχρι 
και το 1929). Αποκλειστικός προμηθευτής των συγκεκριμένων αεροφωτογραφιών είναι η 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. 

Την επικοινωνία και τη συνεργασία με τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού  σχετικά με τις 
προδιαγραφές των αεροφωτογραφιών έχει αναλάβει η εξωτερική συνεργάτιδα του έργου  μαζί με το 
επιστημονικό προσωπικό του Ε.Κ.Β.Υ..  Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού έχει λάβει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για τις προδιαγραφές των αεροφωτογραφιών  (συντεταγμένες περιοχών 
και εύρος  κάλυψης) και στο επόμενο διάστημα θα μας γνωρίσει τον ακριβή αριθμό των 
αεροφωτογραφιών που μπορεί να μας διαθέσει καθώς επίσης και το κόστος αυτών. Η εκτιμώμενη 
δαπάνη για την αγορά εκατόν είκοσι (130) αεροφωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή ανέρχεται σε 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€).  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της προμήθειας εκατόν τριάντα  (130) ψηφιακών  
αεροφωτογραφιών από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, εκτιμώμενης δαπάνης τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (4.000,00€,) για τις ανάγκες του έργου ORIENTGATE (SEE 2007 – 2013) με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου με υπόλογο – διαχειριστή το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

την έγκριση της προμήθειας εκατόν τριάντα (130) ψηφιακών αεροφωτογραφιών από τη Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού, εκτιμώμενης δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€,) για τις ανάγκες 
του έργου ORIENTGATE (SEE 2007 – 2013) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου με υπόλογο – διαχειριστή το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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