ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 13ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Πέκπηε 15.9.2011 θαη ώξα 14:00, 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. 2550/ 14.9.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Θενδόηα Νάληζνπ
4. Γ. Μηζνθνίιεο
5. Β. Βαβάθνο

- Πξόεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξόεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 3 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 2 αλαπιεξσκαηηθά ηεο κέιε. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 7ο: Έγκριζη ζκοπιμόηηηας διενέργειας πρότειροσ μειοδοηικού διαγφνιζμού : α)
για ηη ζσγκένηρφζη σποζηηρικηικού σλικού
και ηην επιμέλεια ηης
Αιηιολογικής Έκθεζης για ηο τέδιο Νόμοσ ΡΑ 2021, β)
για ηην
κφδικοποίηζη ηφν παραηηρήζεφν ποσ θα προκύυοσν καηά ηη διαδικαζία
Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηο τέδιο Νόμοσ ΡΑ 2021 και για ηην
ηραηηγική Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν ποσ ηο ζσνοδεύει.
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 ζθνπηκόηεηαο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα αλάζεζε
εξγαζηώλ α) γηα ηε ζπγθέληξσζε ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ επηκέιεηα ηεο Αηηηνινγηθήο
Έθζεζεο γηα ην ρέδην Νόκνπ ΡΑ 2021, β) γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ
ζα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ην ρέδην Νόκνπ ΡΑ 2021
θαη γηα ηελ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ πνπ ην ζπλνδεύεη,
βάζεη ηνπ Ν. 2286/95(άξζξν 2, παξ.3, εδάθην γ θαη δ) “Πεξί Πξνκεζεηώλ Γεκόζηνπ Σνκέα” θαη
ηνπ άξζξνπ 83, παξ.1ηνπ Ν.2362/95 “Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ“ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ππ’ αξ. αξ. 2/45564/0026/31.07.01 απόθαζε Τπ. Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ1066Β/01 πεξί
«Αύμεζεο θαη νξηζκνύ ζε ΔΤΡΩ ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Ν.
2362/95».
2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν πνπ ζα θαιπθζεί αθνξά ζηα εμήο:

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

α. Γηα ηελ αηηηνιόγεζε ησλ επηινγώλ ηνπ ΡΑ ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηηο
ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο:


Απνδειηίσζε ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο ηνπ ΟΡΑ
θαζώο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο



πγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ζε πίλαθεο ησλ πιένλ πξόζθαησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ
από ηηο πξσηνγελείο πεγέο (ΔΤΔ, EUROSTAT θ.α.), δεκνγξαθηθώλ, νηθνλνκηθώλ θιπ.



πληνληζκόο ηνπ θεηκέλσλ πνπ ζα ζπληαρζνύλ από ηελ κειεηεηηθή νκάδα ηνπ ΡΑ θαη
επηκέιεηα ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ ηεο Δηζεγεηηθήο- Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο

β . Γηα ηε Γηαβνύιεπζε:


Κσδηθνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ, πξνηάζεσλ, ζρνιίσλ πνπ ζα δηαηππσζνύλ θαη
ζπζρεηηζκόο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα, παξαγξάθνπο, εδάθηα ηνπ ΡΑ θαζώο θαη κε
ην δηαζέζηκν ππνζηεξηθηηθό πιηθό



Καηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην
ρέδην ΡΑ γηα ηελ έθδνζε λέσλ Π.Γ/ησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ

3..Σελ έγθξηζε δαπάλεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 12.000 Δ. , κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α., , γηα ακνηβή ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθεζαλ πην πάλσ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
εξγαζηώλ νξίδεηαη θαηαξρήλ ζε ηξεηο κήλεο αιιά ζα εμεηδηθεπζεί ζηε ζπλέρεηα πξν ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Σν αληηθείκελν πξνηείλεηαη λα παξαδνζεί ζε δύν θάζεηο (Α θαη Β)
θαη ε ζπλνιηθή ακνηβή λα θαηαβιεζεί ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο, (50%) κε ηελ παξάδνζή θάζε
θάζεο.
4.Σνλ νξηζκό Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ησλ
παξαπάλσ εξγαζηώλ απνηεινύκελε από ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο:
Πάιια Αγγειηθή
Δπαγγειίδνπ Μάξσ
Νάζελαο Γηώξγνο

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ
ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ
Ισάλλεο Πνιύδνο
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