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Πειραιάς, 4 Απριλίου 2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1.
Πετρουλή Παναγιώτη,
Γενικό ∆ιευθυντή.
και προς:
2. Χατζάκο Σταύρο,
3. Καράκο Γαβριήλ,
4. Τσίτουρα Θεόδωρο,
5. Ρούντα Αλέξανδρο
6. Μαµαγκάκη Ανδρέα,

∆ιευθυντή ∆ιοίκησης.
∆ιευθυντή Προµηθειών.
∆ιευθυντή Εξ/σης Επιβατών & Εκµ. Χώρων.
∆ιευθυντή ∆ιακίνησης Αυτ/των & Γενικού Φορτίου
∆ιευθυντή Νοµικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης /ΟΛΠ Α.Ε., συγκαλεί την 5η συνεδρίαση του
Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης στις 44 Α
Αππρριιλλίίοουυ 22001111,, η
ηµµέέρρα
α ∆
∆εευυττέέρρα
α κκα
αιι ώ
ώρρα
α 1144::0000,, στην
αίθουσα ∆.Σ. του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα

Εισήγηση αρµοδιότητα

1.

Έγκριση: α) Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού,
µίσθωσης για πενήντα τέσσερις µήνες χωρίς εξαγορά, δύο
λεωφορείων αστικού τύπου για την κάλυψη αναγκών της
Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως
άγονου και επανάληψής του.

∆/νση
Προµηθειών

2.

Έγκριση: α) Πρακτικού του διαγωνισµού προµήθειας 180.000 λίτρων
αµόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του ΟΛΠ β) Της προσωρινής
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην ΕΚΟ
Α.Β.Ε.Ε., γ) Χορήγησης εξουσιοδότησης οριστικής κατακύρωσης.

∆/νση
Προµηθειών

3.

Έγκριση: α) Πρακτικού του διαγωνισµού προµήθειας 300.000 λίτρων
πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΟΛΠ β) Της προσωρινής
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην ΕΚΟ
Α.Β.Ε.Ε., γ) Χορήγησης εξουσιοδότησης οριστικής κατακύρωσης.

∆/νση
Προµηθειών

4.

Έγκριση αποτελέσµατος ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού µε
κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη προσφορά, για την «προµήθεια
και εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου
αποσκευών XRAYs και τριών (3) µαγνητικών πυλών ανίχνευσης
µεταλλικών αντικειµένων» για τις ανάγκες των Επιβατικών
Σταθµών Κρουαζιέρας του ΟΛΠ ΑΕ.

∆/νση
Προµηθειών

5.

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της Ζουµπούλη Αικατερίνης.

∆/νση Εξ/σης
Επιβατών & Εκµ.
Χώρων

α/α

θέµα

6.

εισήγηση αρµοδιότητα

Μείωση αποθηκευτικών δικαιωµάτων για παραλαβή δύο (2) ∆/νση ∆ιακ/σης
αζητήτων βαµβακοσυλλεκτικών µηχανηµάτων.
Αυτ/των &
Γενικού Φορτίου
Ο Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ



Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε. / ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες.
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