ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 21ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Σεηάξηε 10.11.2010 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 ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, Γαλάεο Αλησλάθνπ, κε αξηζκ. πξση. 4157/ 5.11.2010.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Θενδόηα Νάληζνπ
5. Γεκ. 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 1 αλαπιεξσκαηηθό. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ
Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο.

ΘΔΜΑ 2o:

Έγκπιζη ανάθεζηρ ηος έπγος: «ύμβοςλορ παποσήρ ςπηπεζιών για ηην
ςποζηήπιξη ηος Οπγανιζμού Αθήναρ ζηην εκπόνηζη και πποώθηζη ηος
σεδίος Γπάζηρ ηος νέος ΡΑ 2020 – Πεπιθεπειακού Πλαιζίος Αηηικήρ».

Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο 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 ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ύκβνπινο
ππνζηήξημεο ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην λέν Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο-Αηηηθήο 2020 - Πεξηθεξεηαθό
Πιαίζην Αηηηθήο» κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ
λόκνπ 2362/1995 θαη ζύκθσλα κε ηελ 35130/739/9.8.2010 Απόθαζε Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 1291Β΄/2010) θαζώο θαη κε ην Π.Γ 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α΄).

2. Σν έξγν ηνπ πκβνύινπ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ
Αζήλαο ζην ζρεδηαζκό ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαζώο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη
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ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ
επηκέξνπο ρεδίσλ Γξάζεο, θαη εηδηθόηεξα εζηηάδεη ζηα παξαθάησ αληηθείκελα:
Απνηύπσζε θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ
Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο
Υποζηήπιξη ζηη διαδικαζία διαβούλεςζηρ και ζηην οπιζηικοποίηζη ηος
Ππογπάμμαηορ Δπάζηρ με ηην ενζωμάηωζη ηων ηποποποιήζεων πος ζςνδέονηαι
με ηη διαβούλεςζη
Μεραληζκόο θαη εξγαιεία παξαθνινύζεζεο
Η δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαιακβάλεη ν ύκβνπινο ζα γίλεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία
κε ηνλ ΟΡΑ. Η ζπλεξγαζία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θάζε θάζεο θαη
ζηελ παξνρή αληίζηνηρσλ θαηεπζύλζεσλ, αιιά ζα είλαη ζπλερήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
θαη ζε όια ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πκβνύινπ.
3. Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηνπο 6 κήλεο (κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο αλάινγα κε ηελ πξόνδν ησλ δηαδηθαζηώλ Γηαβνύιεπζεο ηνπ λένπ ΡΑ) θαη ην
θόζηνο ηα εμήληα ρηιηάδεο Δπξώ (60.000 Δπξώ) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ,

4. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο ηεο πεξηιεπηηθήο πξνθήξπμεο γηα ηελ
ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 38
ηεο ππ’αξ. 14053/ΔΤ 1749/27.3.2008 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΤΠΑΤΓ), πξνθεηκέλνπ
ην έξγν λα είλαη επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνζθνξώλ, λα γίλεη εηζήγεζε πξνο ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αλάζεζε, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά.
5. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔ γηα ηε ζύζηαζε Δπηηξνπήο
Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ από ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, κε θξηηήξην αλάζεζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά.

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ

ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ

Ισάλλεο Πνιύδνο
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