ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-2-2011
Θέμα: Αντικατάσταση του μέλους Δ.Σ. – εκπροσώπου των λιμενεργατών.
αριθμός απόφασης: 30
Εγκρίθηκε:
Ο ορισμός του κ. Νικόλαου Γεωργίου, νέου εκπροσώπου των λιμενεργατών, ως μη
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. - σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου
Νουχουτίδη, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως την 6-12-2014.

Θέμα:

Εταιρία

Διαχείρισης

Συνδυασμένων

Μεταφορών

και

Λιμενικών

Τουριστικών Υπηρεσιών.
αριθμός απόφασης: 32
Εγκρίθηκε:
Α) η αλλαγή της επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας από «Συνδυασμένων Μεταφορών
και Διαχείρισης Εμπορευμάτων Α.Ε.» σε εταιρία «Διαχείρισης Συνδυασμένων
Μεταφορών και Συμβουλών Ανάπτυξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών»,
Β) η τροποποίηση του σκοπού της θυγατρικής εταιρίας «Συνδυασμένων Μεταφορών
και Διαχείρισης Εμπορευμάτων Α.Ε.», προκειμένου η εταιρία να δραστηριοποιηθεί
στον τομέα παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών
και παροχής λιμενικών υπηρεσιών.

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο1/25-1-2011 τεχνικής αξιολόγησης της
επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του Διαγωνισμού για την Ανάθεση
των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των 1200
περίπου Υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ.
αριθμός απόφασης: 36
Εγκρίθηκε:
Α) το Πρακτικό Νο1/25-1-2011 Τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής για την διενέργεια
και αξιολόγηση του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης
πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των 1200 περίπου υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ.
Β) η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού με την αξιολόγηση της
Οικονομικής προσφοράς της εταιρίας <<ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ>>.

Θέμα: Κήρυξη του διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 8/2010, για την
παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ ΑΕ στο
Μόλο

Θεμιστοκλέους,

ως

άγονου

και

επανάληψη

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας.
αριθμός απόφασης: 39
Εγκρίθηκε:
Α) η κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης
του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ ΑΕ στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά
(θέση “Παλατάκι”), με αριθ. διακήρυξης 8/2010, σύμφωνα με το πρακτικό 1/8-12-2010
της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησής του.
Β) η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού, με τροποποίηση της τιμής εκκίνησης από
10.000 Ευρώ /μήνα σε 5.000 Ευρώ /μήνα.

Θέμα: Αναπροσαρμογή ανταλλαγμάτων για τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων
και κίνητρα για εμπρόθεσμη καταβολή.
αριθμός απόφασης: 41
Εγκρίθηκε:
Α) η μη αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων για τις παραχωρήσεις χώρων για
το έτος 2011.
B) Ειδικά για τις παραχωρήσεις χώρων που βρίσκονται στις ναυπηγοεπισκευαστικές
περιοχές Περάματος, Σαλαμίνας, στην ΕΒΠ και στους μώλους ΔΕΗ και Δραπετσώνας,
όσοι από τους χρήστες εξοφλούν εμπρόθεσμα (εντός δέκα ημερών από την επίδοση)
τις εκδιδόμενες «Αποδείξεις Είσπραξης Ανταλλάγματος Παραχώρησης Χώρων», θα
τύχουν εκπτώσεως που θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ετήσιου ανταλλάγματος
του 2011.
Η έκπτωση θα χορηγηθεί με την εμπρόθεσμη καταβολή του τελευταίου οφειλομένου
ανταλλάγματος.
Γ) Στις περιπτώσεις υπογεγραμμένων συμβάσεων που προβλέπεται διαφορετικός
τρόπος αναπροσαρμογής, υπερισχύει η παρούσα απόφαση, έναντι οποιουδήποτε
αντίθετου συμβατικού όρου και μόνο για το έτος 2011, με τη λήξη του οποίου θα
ισχύσουν τα οριζόμενα στις ενεργείς συμβάσεις.

