Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου/ΟΛΠ Α.Ε.
(οι οποίες αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 45551/31-12-2009
απόφαση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-1-2010
Θέμα: «Επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης
πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης του υπαλληλικού προσωπικού της ΟΛΠ
Α.Ε. για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος και μέχρι
δύο (2) ετήσιες παρατάσεις»
αριθμός απόφασης (12)
Εγκρίθηκαν:
α) Η επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης
πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης του υπαλληλικού προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε.
για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος και μέχρι δύο (2)
ετήσιες παρατάσεις.
β) Η συμπλήρωση της διακήρυξης με πίνακα υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. χωρίς
προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο) αλλά με την ένδειξη άνδρας - γυναίκα και
έτος γέννησης προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση των ασφαλιστικών
εταιρειών και κατά συνέπεια και μεγαλύτερη συμμετοχή.
γ) Η αύξηση του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου της ευρείας νοσοκομειακής
περίθαλψης από 25% σε 40% και την αντίστοιχη μείωση του κριτηρίου αρ. 3
(ασφάλιση θανάτου) από 18% σε 10% και του κριτηρίου αρ. 4 (ασφάλιση μόνιμης
ολικής ανικανότητας) από 17% σε 10%.
δ) Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η προμήθεια θα
πραγματοποιηθεί με δημόσιο, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Θέμα: «Επανάληψη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ασφαλιστική
κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και της γενικής και εργοδοτικής αστικής
ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ.»
αριθμός απόφασης (13)
Εγκρίθηκαν:
1) Η διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την
ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και της γενικής και εργοδοτικής
αστικής ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ, για ένα έτος, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης,
2) Οι όροι της σχετικής διακήρυξης για την διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.
Θέμα : «Έγκριση : α) εκτέλεσης της επί φυσικού ομοιώματος μελέτης - έρευνας
της επέκτασης επιβατικού λιμένα Πειραιώς, β) της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
που συνοδεύεται από την σχετική Συγγραφή Υποχρεώσεων και γ) διάθεσης
σχετικής πίστωσης εκ ποσού 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ.»
αριθμός απόφασης: (15)

Εγκρίθηκαν:
α) η εκτέλεση της επί φυσικού ομοιώματος μελέτης - έρευνας της επέκτασης του
επιβατικού λιμένα Πειραιώς,
β) η συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συνοδεύεται από την
σχετική Συγγραφή υποχρεώσεων,
γ) η διάθεση σχετικής πίστωσης εκ ποσού 200.000 €, πλέον 38.000,00 € (19%) για
Φ.Π.Α.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Ανωμερίτης, για
τον ορισμό της τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών .
Θέμα: «Αναπροσαρμογή ανταλλαγμάτων
χώρων»

για τις παραχωρήσεις χρήσης

αριθμός απόφασης (16)
Αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή ανταλλαγμάτων χρήσης χώρων έτους 2010, ως
εξής:
1. Μη αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων για τις παραχωρήσεις χώρων
που βρίσκονται στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές της Ε.Β.Π. και των μώλων
ΔΕΗ και Δραπετσώνα.
2. Αναπροσαρμογή των ανταλλαγμάτων όλων των λοιπών χώρων που
παραχωρούνται εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 1 της παρούσας, κατά
ποσοστό 3,6%, δηλαδή ποσοστό του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 2,6%,
συν μία ποσοστιαία μονάδα.
3. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τις συμβάσεις παραχώρησης,
διαφορετικός τρόπος αναπροσαρμογής του ανταλλάγματος, ισχύουν τα
οριζόμενα στις συμβάσεις αυτές.
Ετήσια αναπροσαρμογή των ανταλλαγμάτων για όλες τις παραχωρήσεις χρήσης
χώρων στο εξής, βάσει του ποσοστού του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του
προηγούμενου έτους προσαυξημένου κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Θέμα: «Προσθήκη νέας κατηγορίας στα ισχύοντα Πάγια Ανταποδοτικά Τέλη
Στερεών αποβλήτων για τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες»
αριθμός απόφασης (19)
Αποφασίσθηκε η προσθήκη νέας κατηγορίας στα ισχύοντα Πάγια Ανταποδοτικά
Τέλη Στερεών αποβλήτων για τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ως
ακολούθως:
4.2 ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ.
6.1 Κρουαζιερόπλοια που εκτελούν ημερήσια ταξίδια (αναχώρηση και άφιξη εντός
της αυτής ημέρας στο λιμάνι του Πειραιά)
Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες.
Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη τριάντα (30) € /
ημέρα.

Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο (2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων
απορριμμάτων ανά άφιξη. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται
απευθείας από τα εξυπηρετούμενα πλοία, με τα χερσαία ή πλωτά μέσα
περισυλλογής του αναδόχου. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν των
εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον
ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε
εγκεκριμένο τιμολόγιο.
Δημοσίευση της ως άνω προσθήκης στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, με έναρξη ισχύος από της δημοσίευσής της.
Θέμα: «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την απομάκρυνση Αζήτητων Ε/Κ τα
οποία έχουν μακροχρόνια παραμονή στο χώρο του ΣΕΜΠΟ»
αριθμός απόφασης (20)
Αποφασίσθηκε:
Η αντικατάσταση των ημερομηνιών λήξης που ορίζονται στις αποφάσεις 67/26-32009 και 184/24-9-2009 Δ.Σ., με την ημερομηνία 1-6-2010.
Η διατήρηση σε ισχύ όλων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των ως άνω
αποφάσεων Δ.Σ., για όσα αζήτητα Ε/Κ παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ.

