Π
Πρρόόεεδδρροοςς &
&∆
∆ιιεευυθθύύννω
ωνν ΣΣύύµµββοουυλλοοςς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Μουστάκη Νικόλαο,
εκπρόσωπο
µετόχων,
Αναπληρωτή
∆ιευθύνοντος
Συµβούλου, εκτελεστικό µέλος.
2. Παπαδόπουλο Γεώργιο,
εκπρόσωπο µετόχων, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
3. Νάκη Νικόλαο,
εκπρόσωπο µετόχων, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
εκπρόσωπο µετόχων, µη εκτελεστικό µέλος.
4. Παπαηλία Νικόλαο,
5. Ζησιµόπουλο Άγγελο,
εκπρόσωπο µετόχων, µη εκτελεστικό µέλος.
6. Τσιρίδη Γεώργιο,
εκπρόσωπο µετόχων, µη εκτελεστικό µέλος.
7. Γεωργίου Βασίλειο,
εκπρόσωπο µετόχων, µη εκτελεστικό µέλος.
8. Μουστάκη Ειρήνη,
εκπρόσωπο µετόχων, µη εκτελεστικό µέλος.
9. Μπαλαµπανίδη Ευστράτιο,
εκπρόσωπο υπαλλήλων, µη εκτελεστικό µέλος.
εκπρόσωπο λιµενεργατών, µη εκτελεστικό µέλος.
10. Γεωργίου Νικόλαο,
11. Μιχαλολιάκο Βασίλειο,
εκπρόσωπο ∆ήµου, ∆ήµαρχο Πειραιά.
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ Α.Ε., σας προσκαλεί στην 4η συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 1144 Μ
Μααρρττίίοουυ 22001111,, ηηµµέέρραα ∆
∆εευυττέέρραα κκααιι ώ
ώρραα 1144::0000΄΄ στο Μέγαρο
∆ιοίκησης ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
α/α
θέµα
εισήγηση - αρµοδιότητα
1. Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ
Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. Έγκριση της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της Περιόδου 1/131/12/2010, βάσει ∆ΛΠ.

∆/νση Οικονοµικού

3. Ενεργοποίηση της διάταξης 33.3 για την επίτευξη φιλικής
διευθέτησης µεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ επί θεµάτων της
Σύµβασης Παραχώρησης.

Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

4. Έγκριση
Πλοίων.

∆/νση Εξ/σης Πλοίων

Αναθεωρηµένου

Σχεδίου

∆ιαχείρισης

Αποβλήτων

5.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/22-2-2011 οικονοµικής αξιολόγησης
της επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του ∆ιαγωνισµού για
την «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονοµικής
περίθαλψης των 1200 περίπου Υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ.

∆/νση
Προµηθειών

6.

Έγκριση πρακτικών λήψης και αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο
ανάθεσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια τεσσάρων
(4) ντήζελ – ηλεκτρικών ΟΣΜΕ, προϋπολογισµού 2.800.000 €
πλέον ΦΠΑ.

∆/νση
Προµηθειών

7.

Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής του
επαναληπτικού διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των
περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ.

∆/νση
Προµηθειών

8.

Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής του
επαναληπτικού διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη γενικής
αστικής και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ.

∆/νση
Προµηθειών

α.α

Θέµα

εισήγηση - αρµοδιότητα

Έγκριση: α) πρακτικού της Επιτροπής του επαναληπτικού
διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και
αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργου του ΟΛΠ, β) µαταίωσης της
διαδικασίας και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας
διαπραγµάτευσης µε τις εταιρείες που συµµετείχαν στον
διαγωνισµό, χωρίς δηµοσίευσης διακήρυξης.

∆/νση
Προµηθειών

10. Έγκριση παράτασης ηµεροµηνιών διεξαγωγής του διαγωνισµού της
διακήρυξης 7/2010 για την παραχώρηση χρήσης τµήµατος λιµενικής
ζώνης Πειραιά, για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και
εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε
αστέρων και για λοιπές χρήσεις.

∆/νση Έργων

11. Απόσπαση του υπαλλήλου ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αντωνίου
(ΑΜ 4278) στον Οργανισµό Λιµένος Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ) σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3153/2003.

∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού

12. Απόσπαση της υπαλλήλου ΜΙΧΑΗΛ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ του Αλεξάνδρου
(ΑΜ 3158) στον Οργανισµό Λιµένος Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ) σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3153/2003.

∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού

13. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:
Τροποποίηση των Κανονισµών και Τιµολογίων επί πλοίων στη
Λιµενική και Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ΟΛΠ ΑΕ. και του
Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες.

Συµβούλιο ∆/νσης

9.

14. ∆ιάφορα Επείγοντα Θέµατα.
15. Ενηµέρωση επί θεµάτων ΟΛΠ Α.Ε.

Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2011.
O Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ / κ. Γενικό
Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής.
Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε./ ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες.
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