ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 17ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σε Γεπηέξα 5.12.2011 θαη ώξα 15:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
(Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Παλόξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ ύζηεξα από ηελ πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ιωάλλε Πνιύδνπ, κε αξηζκ. πξωη. 3306/5.12.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ιωάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αληωλάθνπ
3. Γ. Καινγεξόπνπινο
4. Μαξία Μαληνπβάινπ
5. Γ. Μηζνθνίιεο

- Πξόεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξόεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξωκαηηθό Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 4 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 1 αλαπιεξωκαηηθό ηεο κέινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξνϊζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 4ο: Σροποποίηζη ύμβαζης με θέμα: «Έγκριζης ανάθεζης εργαζιών: 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 ηη ηραηηγική Μελέηη
Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν ποσ ηο ζσνοδεύει». ηης 14ης αρ.πρ.2 σν 610-2011.
Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξνϊζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη κεηά
από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκόθωλα ηα εμήο:
ΑΠΟΦΑΗ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εγθξίλεη θαη’ εηζήγεζε:
Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο από 06.10.2011 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (ζπλεδξ. 14ε,
ζέκα 2ν, 1 ζρεη.) θαη ηεο από 9.11.2011 ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ ΟΡΑ θαη ηεο θ. Μ.
Καιαληδνπνύινπ (2 ζρεη.), απνθιεηζηηθά ζε ό,ηη αθνξά ζην «Αξζξν 1. Αληηθείκελν ηωλ
εξγαζηώλ», ην νπνίν πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί ωο εμήο:
ΑΡΘΡΟ 1: Ανηικείμενο ηφν εργαζιών
Αληηθείκελν ηωλ εξγαζηώλ ζα είλαη:
α) Η ζπγθέληξωζε ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηωλ επηινγώλ ηνπ ΡΑ ζε
ζπζρεηηζκό κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο θαη ε ηερληθή
ππνζηήξημε θαη επηκέιεηα ηεο Αηηηνινγηθήο Δθζεζεο γηα ην ρέδην Νόκνπ ΡΑ 2021 θαη
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- Απνδειηίωζε ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο ηνπ ΟΡΑ θαζώο
θαη ζε ηπρόλ άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο
- πγθέληξωζε θαη παξνπζίαζε ζε πίλαθεο ηωλ πιένλ πξόζθαηωλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ από
πξωηνγελείο πεγέο, δεκνγξαθηθώλ θαη πιεζπζκηαθώλ.
- πληνληζκόο ηωλ θεηκέλωλ πνπ ζα ζπληαρζνύλ από ηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ ΡΑ θαη
επηκέιεηα ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ ηεο Δηζεγεηηθήο – Αηηηνινγηθήο Δθζεζεο.
β) Πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνύ γηα ηηο δεκόζηεο παξνπζηάζεηο ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ΡΑ 2021 θαηά ηε
δηαδηθαζία Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο.
γ) Επηθνπξηθή ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ απνδειηίωζε θαη θωδηθνπνίεζε ηωλ παξαηεξήζεωλ,
πξνηάζεωλ, ζρνιίωλ πνπ δηαηππώλνληαη θαηά ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηε ΜΠΕ, αλ θαη
εθόζνλ δεηεζεί.
δ) Επηκέιεηα ηνπ νξηζηηθνύ θεηκέλνπ ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ όπωο απηό ζα δηακνξθωζεί κέζω ηεο
ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο αλαδηαηύπωζεο θαη ζπκπύθλωζεο.
ε) Καηαγξαθή θαη θωδηθνπνίεζε ηωλ αλαγθαίωλ εμνπζηνδνηήζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην
ρέδην Νόκνπ ΡΑ, όπωο απηό ζα νξηζηηθνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε λέωλ Π.Γ/ηωλ
θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεωλ.
Οη εξγαζίεο ζα είλαη δηάξθεηαο έωο ηεζζάξωλ (4) κελώλ θαη ζα εθπνλεζνύλ ζε δύν (2) θάζεηο,
ωο αθνινύζωο:
Α’ Φάζη (εκηιμώμενης διάρκειας ενός (1) μηνός από ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης):
- πγθέληξωζε θαη απνδειηίωζε ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ Αηηηνινγηθή Δθζεζε ηνπ ρεδίνπ
Νόκνπ ΡΑ 2021 (Μέξνο Α’).
- Σερληθή ππνζηήξημε θαη επηκέιεηα Αηηηνινγηθήο Δθζεζεο γηα ην ρέδην Νόκνπ ΡΑ 2021
(Μέξνο Α’).
- Γηακόξθωζε ηνπ πιηθνύ παξνπζίαζεο ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ΡΑ 2021 γηα ηηο δεκόζηεο
παξνπζηάζεηο θαηά ηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε.
Β’ Φάζη (εκηιμώμενης διάρκειας ηριών (3) μηνών από ηην παραλαβή ηης Α’ Φάζης):
- πγθέληξωζε θαη απνδειηίωζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ Αηηηνινγηθή Δθζεζε ηνπ
ρεδίνπ Νόκνπ ΡΑ 2021 (Μέξνο Β’).
- Κωδηθνπνίεζε πξόζθαηωλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ, δεκνγξαθηθώλ θαη πιεζπζκηαθώλ, από
πξωηνγελείο πεγέο γηα ηελ ελεκέξωζε ηεο ωο άλω Αηηηνινγηθήο Δθζεζεο.
- Σερληθή ππνζηήξημε θαη επηκέιεηα Αηηηνινγηθήο Δθζεζεο γηα ην ρέδην Νόκνπ ΡΑ 2021
(Μέξνο Β’).
- Δπηκέιεηα ηνπ νξηζηηθνύ θεηκέλνπ ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ όπωο απηό ζα δηακνξθωζεί κέζω ηεο
δηαδηθαζίαο αλαδηαηύπωζεο θαη ζπκπύθλωζεο πνπ έρεη αλαιεθζεί από ηνλ ΟΡΑ.
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- Δπηθνπξηθή ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ απνδειηίωζε θαη θωδηθνπνίεζε αλά ζεκαηηθή ελόηεηα
ηωλ έωο ηόηε παξαηεξήζεωλ από ηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ηε ΜΠΔ, αλ θαη εθόζνλ
δεηεζεί.
- Καηάξηηζε πίλαθα πξνβιεπόκελωλ εμνπζηνδνηήζεωλ από ην ρέδην Νόκνπ ΡΑ 2021 γηα ηελ
έθδνζε Π. Γ/ηωλ ή / θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεωλ.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξναλαθεξζείζα ύκβαζε κεηαμύ Πξνέδξνπ ηνπ
ΟΡΑ θαη Αλαδόρνπ (2 ζρεη.).

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ
ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ
Ιωάλλεο Πνιύδνο
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