ΘΕΜΑ: Ρύθµιση ληξιπροθέσµων χρεών οφειλετών – χρηστών χώρων του ΟΛΠ
ΑΕ στις Επισκευαστικές περιοχές του.
αριθµός απόφασης: 57
Εγκρίθηκε :
Α. Ο διακανονισµός καταβολής των ληξιπροθέσµων χρεών, άνευ τόκων και λοιπών
νοµίµων προσαυξήσεων, από ανταλλάγµατα χρήσης χώρων των οφειλετών – χρηστών
χώρων του ΟΛΠ ΑΕ στις Επισκευαστικές περιοχές του, υπό τους εξής όρους
1. Οι δόσεις του διακανονισµού οφειλών εκάστου µετά την προκαταβολή ορίζονται ως
κάτωθι:
Μέχρι 40.000 €
--12 δόσεις
από 40.000€ - 80.000 €
--24 δόσεις
από 80.000€ - 120.000 €
--36 δόσεις
από 120.000€ - 160.000 €
--48 δόσεις
άνω των 160.000 €
--60 δόσεις
2. Προϋπόθεση ισχύος της ρύθµισης είναι η προσέλευση των οφειλετών, µέχρι την 31η
Μάιου 2012, για την υπογραφή του σχετικού κατά περίπτωση διακανονισµού,
προκαταβάλλοντας 10% της προς διακανονισµό οφειλής.
3. Σε περίπτωση µη καταβολής δύο (2) συνεχών δόσεων ή µη καταβολής των νέων
χρεώσεων ο διακανονισµός οφειλών θα αίρεται αυτοδίκαια και θα καθίσταται απαιτητό
το σύνολο του οφειλόµενου ποσού και των αναλογούντων τόκων και προσαυξήσεων,
χωρίς ειδοποίηση, µε λήψη αναγκαστικών µέτρων ή µε αποστολή των οφειλών προς
είσπραξη στις αρµόδιες ∆ΟΥ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση
εκτός Λιµένα Πειραιά της Υ/Φ ΕΝΑΛΙΑ, κυριότητας ΟΛΠ Α.Ε. και β) κατακύρωσης
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αντί ποσού 152.000 € πλέον ΦΠΑ
23%, ήτοι συνολικού ποσού 186.960 €.
αριθµός απόφασης: 58
Εγκρίθηκαν:
Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού πλειοδοτικού
διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά της Υ/Φ ΕΝΑΛΙΑ,
κυριότητας ΟΛΠ Α.Ε.
Β. Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αντί ποσού 152.000 €
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού 186.960,00 € και
Γ. Η υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που υποχρεούται στην καταβολή του σχετικού
τιµήµατος της προσφοράς της εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της

κατακύρωσης καθώς και στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Νο. 01/2012) για την προµήθεια
έξι µεταχειρισµένων ελκυστήρων (Terminal Tractors) για τις ανάγκες του
ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ β) προσωρινής κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία
ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε..
.
αριθµός απόφασης: 59
Εγκρίθηκε:
Α. Το Πρακτικό Νο 2/04-04-2012 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
Β. Η προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.
αντί του συνολικού ποσού των 379.800 € πλέον ΦΠΑ για την προµήθεια έξι (6)
µεταχειρισµένων πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων (εξαιρουµένων των δύο συσκευών
έλξεων) για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.

ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση σύνθεσης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
αριθµός απόφασης: 60
Εγκρίθηκαν:
Α. Ο ορισµός του Γενικού ∆ιευθυντή Σταύρου Χατζάκου ως Προέδρου του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, σε αντικατάσταση του ορισθέντος ως Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου Παναγιώτη Πετρουλή.
Β. Ο ορισµός του ∆ιευθυντή Νικόλαου Στάγια, ως τακτικού µέλους του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, σε αντικατάσταση του ορισθέντος ως Προέδρου του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, Σταύρου Χατζάκου, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή Τσίτουρα Θεόδωρο.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από το τακτικό Μέλος, Νικόλαο
Στάγια.
∆. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος Β της 9/25-1-2010 απόφασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 06.03.2012, για την
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ

ΠΛΩΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ‘‘ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ’’ ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, προϋπολογισµού
1.033.200 € (µε ΦΠΑ).

αριθµός απόφασης: 61
Εγκρίθηκε:
Η ανάθεση κατασκευής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ‘‘ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ’’ ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, στον προσωρινό µειοδότη την
εργοληπτική επιχείρηση ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε., η οποία προσέφερε µέση έκπτωση Εµ=
48%, ήτοι συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά: Σ.∆.Ε. = 377.946,92€ και
συνολικό προϋπολογισµό (µαζί µε απρόβλεπτα και αναθεώρηση): Π2 = 436.800,00€.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) εκτέλεσης του έργου ανάπλασης «Πάρκο & Πλατεία µεταξύ
∆ραπετσώνας & Λιµένος» προυπ/σµού 1εκ. € (χωρίς ΦΠΑ) στα πλαίσια του
προγράµµατος ανάπτυξης της Πολιτιστικής Ακτής β) διακήρυξης και τευχών
διαγωνισµού και γ) διάθεσης σχετικής πίστωσης
αριθµός απόφασης: 62
Εγκρίθηκαν:
1) η διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση
εκτός Λιµενικής Ζώνης Πειραιά του ρυµουλκού «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ν.Π. 4578 που βρίσκεται
στο λιµανάκι Περάµατος µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 7500 € και 2) οι όροι της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) ∆ιενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την
εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµενικής Ζώνης Πειραιά του ναυαγίου Π/Γ
«ΚΩΣ» Ν.Π. 70 που βρίσκεται βυθισµένο στο θαλάσσιο χώρο του µώλου ∆ΕΗ στο
Κερατσίνι και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
αριθµός απόφασης: 62
Εγκρίθηκαν:
Α. Η εκτέλεση του έργου ανάπλασης «Πάρκο & Πλατεία µεταξύ ∆ραπετσώνας &
Λιµένος» προυπ/σµού 1εκ. € (χωρίς ΦΠΑ) στα πλαίσια του προγράµµατος ανάπτυξης
της Πολιτιστικής Ακτής
Β. Η διακήρυξη και τευχών διαγωνισµού του έργου
Γ. Η διάθεσης πίστωσης εκ ποσού 1.000.000 € πλέον ΦΠΑ σε βάρος του
προϋπολογισµού επενδύσεων του ΟΛΠ µε Κ.Α.:15.01.04 χρήσης 2012 και 2013, µε
κατανοµή πιστώσεων 300.000 € (πλέον ΦΠΑ) για το 2012 και 700.000 € (πλέον ΦΠΑ)
για το 2013.

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΟΛΠ
ΑΕ

αριθµός απόφασης: 63
Εγκρίθηκε:
Το προτεινόµενο ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., καθώς και του παραρτήµατος αυτού,
σύµφωνα µε την εισήγηση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Γεώργιου
Ανωµερίτη.

