ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ

Ε/Ε

Την Τετάρτη 8.9.2010 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, Ιωάννη Πολύζου, με αριθμ. πρωτ. 3302/ 3.9.2010.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. Δανάη Αντωνάκου
3. Θεοδότα Νάντσου
4. Δημ. Μισοκοίλης

–
–
–
-

Πρόεδρος Ε/Ε
Αντιπρόεδρος Ε/Ε
Τακτικό Μέλος Ε/Ε
Αναπληρωματικό Μέλος Ε/Ε

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία, διότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 3 από τα 7
τακτικά μέλη της και 1 αναπληρωματικό μέλος. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του
Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και ο Γραμματέας της Ε/Ε Σταύρος Μέντος.
ΘΕΜΑ

5o:

Έγκριση σκοπιμότητας για
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αθήνας 2020».

την ανάθεση «Στρατηγικής Μελέτης
(ΣΜΠΕ) για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας κα Ελένη Ηλιοπούλου και μετά
από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε ομόφωνα, τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας εγκρίνει κατ’ εισήγηση:
1. Την ανάθεση της εκπόνησης «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2020» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/16.3.07, για
λόγους κατεπείγουσας ανάγκης όπως αιτιολογείται στην παρούσα Εισήγηση.
2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να αναζητήσει το ταχύτερο δυνατό τρία τουλάχιστον
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να
ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και
να τους καλέσει να δώσουν, το συντομότερα δυνατόν, τις σχετικές τεχνικές και οικονομικές
προσφορές τους. Στη συνέχεια, εφόσον η προκρινόμενη προσφορά για το παραπάνω
περιγραφόμενο αντικείμενο δεν θα υπερβαίνει σε διάρκεια τους τρεις (3) μήνες και σε
κόστος τα σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000 Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, να γίνει εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την ανάθεση, με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 51 του ΠΔ 60/16.3.07.
3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
από στελέχη του Οργανισμού Αθήνας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη Προσφορά.
4. Να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση της ΣΜΠΕ του ΡΣΑ 2020 από το ΕΠΠΕΡΑΑ, εφόσον αυτό
είναι δυνατόν.
Ο Γραμματέας της Ε/Ε

Σταύρος Μέντος

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Ιωάννης Πολύζος
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