ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την
προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, και συντήρηση ενός Φωτοβολταϊκού
Σταθµού ονοµαστικής ισχύος ~ 430 kWp στην κάθετη πλευρά τοιχίου µήκους 1028
µέτρων στον Εµπορικό Λιµένα Πειραιά β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, γ)
διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000.000 € πλέον ΦΠΑ δ) έγκριση µε την ίδια διαδικασία και
όρους των λοιπών Φωτοβολταϊκών Σταθµών στο Κεντρικό και Εµπορικό λιµάνι.
αριθµός απόφασης: 67
Α. Εγκρίθηκαν:
1) η προµήθεια, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, και συντήρησης ενός (1) Φωτοβολταϊκού
Σταθµού ονοµαστικής ισχύος ~ 430 kWp στην κάθετη πλευρά τοιχίου µήκους 1028 µέτρων
στον Εµπορικό Λιµένα Πειραιά (Περιοχή Ικονίου).
2) η διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 1.000.000 €, για την πληρωµή της σχετικής δαπάνης
σε βάρος του Κ.Α.15.01.05.000.6 προϋπολογισµού επενδύσεων ΟΛΠ έτους 2012, πλέον
ποσού 230.000 € για την πληρωµή του ΦΠΑ 23% που αναλογεί.
Β. Η ίδια διαδικασία και όρους των λοιπών Φωτοβολταϊκών Σταθµών στις θέσεις
εγκατάστασης του Κεντρικού και Εµπορικού λιµένα, του κάτωθι πίνακα:

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και αποµάκρυνσης
εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ «ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1», που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κήρυξης του
διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του
αριθµός απόφασης: 69
Εγκρίθηκαν:
Α. Το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού ανοικτού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος Ε/Γ- Ο/Γ ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1», που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. (Μώλος Κράκαρη – Α.
Βασιλειάδη).
Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε µείωση της τιµής
εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή της από 28-9-2011
διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΘΕΜΑ:

Έγκριση
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παραχώρηση της χρήσης χώρων για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών θυρίδων φύλαξης
αποσκευών εντός της Χ.Λ.Ζ.
αριθµός απόφασης: 70
Εγκρίθηκαν:
Α. 1) η διενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για
πενταετή παραχώρηση της χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών θυρίδων
φύλαξης αποσκευών στον Επιβατικό Σταθµό Αγ. ∆ιονυσίου, στον Επιβατικό Σταθµό
Κανέλλου, στον Επιβατικό Σταθµό Ακτής Τζελέπη επίσης στην αίθουσα αναµονής επιβατών
πλησίον της Πεζογέφυρας και στην αίθουσα αναµονής επιβατών στην περιοχή του
Αργοσαρωνικού. 2) οι όροι της διακήρυξης για την παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω
χώρων.

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 20.03.2012, για τη ανάδειξη
αναδόχου κατασκευής του έργου ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΠ, προϋπολογισµού
2.214.000€ (µε Φ.Π.Α.).
αριθµός απόφασης: 71
Την έγκριση ανάθεσης κατασκευής του έργου ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΠ, στον
προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. η οποία προσέφερε
µέση έκπτωση Εµ= 58%, ήτοι συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά: Σ∆Ε =
654.969,10€ και συνολικό προϋπολογισµό (µαζί µε απρόβλεπτα και αναθεώρηση): Π2 =
759.846,69€.

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεύχους ∆ιακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού
για την Συµµετοχή σε ∆ιαγωνισµό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία
και Εκµετάλλευση Θεµατικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (Τεύχος ∆ιακήρυξης
Α’ Φάσης).

αριθµός απόφασης: 72
Εγκρίθηκε:
Α. Το τεύχος ∆ιακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση µε
Σύµβαση Παραχώρησης του έργου για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και
Εκµετάλλευση Θεµατικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (Τεύχος ∆ιακήρυξης Α΄ Φάσης).
ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και αποµάκρυνσης
εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) και β) κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του

αριθµός απόφασης: 76
Εγκρίθηκαν:
Α.1) το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού ανοικτού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ).
Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε µείωση της τιµής
εκκίνησης κατά ποσοστό 20% σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή της από 27-9-2011
διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Σχεδίου της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού
για την προµήθεια 3.750.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες κίνησης των
µηχανηµάτων και οχηµάτων, καθώς και λειτουργίας των συστηµάτων θέρµανσης των
κτιρίων του ΟΛΠ Α.Ε., ενδεικτικού προϋπολογισµού 5.375.000 €, πλέον ΦΠΑ..
αριθµός απόφασης: 77
Εγκρίθηκε:
Α. Η τροποποίηση του Σχεδίου της διακήρυξης του διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού
για την προµήθεια 3.750.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες κίνησης των
µηχανηµάτων και οχηµάτων, καθώς και λειτουργίας των συστηµάτων θέρµανσης των κτιρίων
του ΟΛΠ Α.Ε., ενδεικτικού προϋπολογισµού 5.375.000 €, πλέον ΦΠΑ, ώστε:
1. Να τεθεί ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών η χαµηλότερη τιµή που θα
προσφέρουν οι διαγωνιζόµενοι επί του σταθερού περιθωρίου προµηθευτή, όπως αυτό
προκύπτει µε την αφαίρεση της τιµής αγοράς του πετρελαίου κίνησης (από το διυλιστήριο)
από την τιµή πώλησής του στον ΟΛΠ Α.Ε. (συνηµµένο 1).
2. Να εξετασθεί η υποχρέωση ενσωµάτωσης των τροποποιήσεων που επιβάλει το άρθρο
320 του Ν.4072/2012 στις διατάξεις του Ν.3054/2002 ως προς τα θέµατα του διαγωνισµού.

