ΘΕΜΑ:

«Αντικατάσταση

µέλους

∆.Σ.

-

εκπροσώπου

των

υπαλλήλων.

Ανασυγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ ΑΕ».
αριθµός απόφασης: 181
Εγκρίθηκαν:
Α. H εκλογή ως µέλους ∆Σ ΟΛΠ ΑΕ - εκπροσώπου των υπαλλήλων, του κ. Γεώργιου
Γεωργακόπουλου.
Β. H ανασυγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα από 17-12-2012, όπως
παρακάτω:
1.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ηµητρίου, Οικονοµολόγος, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 553211
και Α.Φ.Μ., 015114823 κάτοικος Ν. Σµύρνης, Κωνσταντινουπόλεως 56, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των
ΜΕΤΟΧΩΝ, ως ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό µέλος.
2.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ του Μιχαήλ, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, µε Α.∆.Τ. ΑΕ
089010 και Α.Φ.Μ. 013560920, κάτοικος Αθήνας, Αναστ. Ζίννη 14, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των
ΜΕΤΟΧΩΝ, ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, εκτελεστικό µέλος.
3.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ζήση, Συνταξιούχος ∆ηµοσίου, µε Α.∆.Τ.
ΑΖ526804 και Α.Φ.Μ. 010928424, κάτοικος Καλλιθέας, Νικ. Ζερβού 72, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των
ΜΕΤΟΧΩΝ, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
4.
ΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, ∆ικηγόρος, µε Α.∆.Τ. Φ135558 και Α.Φ.Μ.
036741033, κάτοικος Αµαρουσίου, Π. Τσαλδάρη 34, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ,
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
5.
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία, ∆ικηγόρος, µε Α.∆.Τ. ΑΒ225795 και Α.Φ.Μ.
070661446, κάτοικος Αθήνας, Ρώµα 5, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ, µη εκτελεστικό
µέλος.
6.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου, Οικονοµολόγος, µε Α.∆.Τ. ΑΒ516552
και Α.Φ.Μ. 011067771, κάτοικος Αµαρουσίου, Πιττακου 17, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των
ΜΕΤΟΧΩΝ, µη εκτελεστικό µέλος.
7.
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη, Οικονοµολόγος, µε Α.∆.Τ. Χ562732 και
Α.Φ.Μ. 014223220, κάτοικος Κορυδαλλού, Θεσπιέων 48, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ,
µη εκτελεστικό µέλος.
8.
ΤΣΙΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη, Μηχανικός ΟΑΣΑ, µε Α.∆.Τ. ΑΒ655334 και
Α.Φ.Μ. 021436773, κάτοικος Κερατσινίου, Ν. Κουντουριώτου 161, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των
ΜΕΤΟΧΩΝ, µη εκτελεστικό µέλος.
9.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ηµητρίου, Εκπαιδευτικός, µε Α.∆.Τ. Ξ125903 και
Α.Φ.Μ. 073715932, κάτοικος Γαλατσίου, Εκάβης 63, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ, µη
εκτελεστικό µέλος.
10.
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικόλαου, υπάλληλος Υπουργείου Οικονοµικών, µε
Α.∆.Τ. ΑΒ282352 και Α.Φ.Μ. 035731299, κάτοικος Καλλιθέας, Ρήγα Φερραίου 26-28,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ, µη εκτελεστικό µέλος.
11.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Οικονοµολόγος, µε Α.∆.Τ.
Χ645921 και Α.Φ.Μ. 033166575, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, Ολυµπίας 38, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
των ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, µη εκτελεστικό µέλος.

12.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, Λιµενεργάτης, µε Α.∆.Τ. ΑΑ 091491 και
Α.Φ.Μ. 031552522, κάτοικος Αθήνας, Ρουµπέση 14, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΛΙΜΕΝΑΡΓΑΤΩΝ,
µη εκτελεστικό µέλος.
13.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη, µε Α∆Τ Ξ413901 και Α.Φ.Μ. 034574403,
κάτοικος Πειραιά, ∆εληγιώργη 119-121, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ, µη εκτελεστικό µέλος.
Γ. Η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 16-6-2014, εκτός των µελών
Γεωργακόπουλου Γεώργιου και Γεωργίου Νικόλαου, των οποίων η θητεία λήγει την 6-122014.

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση της Μόνιµης Επιτροπής Επίλυσης Αµφισβητήσεων και
∆ιαφορών του άρθρου 9 του Κ.Ο.∆. ΟΛΠ».
αριθµός απόφασης: 182
Εγκρίθηκε:
Α. H ανασυγκρότηση της Μόνιµης Επιτροπής Επίλυσης Αµφισβητήσεων και ∆ιαφορών
Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελούµενη από τα ακόλουθα µέλη:
1.
κ. Σταύρο Χατζάκο, Γενικό ∆/ντή, ως Πρόεδρο
2.
κ. Κωνσταντίνο Ντάγκα, ∆/ντη ΣΕΜΠΟ, µε αναπληρωτή τον ∆/ντη Εξυπ/σης
Πλοίων, κ. Νικόλαο Στάγια.
3.
κ. Αθανάσιο Καρλή, Προϊστάµενο των Τµηµάτων Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Μάρκετινγκ.
Καθήκοντα γραµµατέως της Επιτροπής ανατίθενται στην υπάλληλο του Τµήµατος
Μάρκετινγκ κ. Αθηνά Τσιµατσίδου µε αναπληρώτρια κ. Νίκη Σακελλαρίδου.

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Τεχνικού Συµβουλίου ΟΛΠ
αριθµός απόφασης: 183
Εγκρίθηκε:
Α. Η ανασυγκρότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του ΟΛΠ για την περίοδο 2011-2012 µε την
εξής διαφοροποίηση εν σχέσει προς την υπ’ αριθ. 137/24-09-2012 απόφαση ∆Σ ΟΛΠ ΑΕ:
1.
Σε αντικατάσταση του αναπληρωµατικού µέλους και Προϊσταµένου του Τµήµατος
Ηλεκτρ/κού Εξοπλισµού της ∆/νσης Προµηθειών ΟΛΠ ΑΕ Μελίστα Ιωάννη που
συνταξιοδοτήθηκε, ορίζεται ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης ΟΛΠ ΑΕ
Απειρανθίτης Παναγιώτης Ηλεκτρολόγος- Μηχανικός.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 34/14-02-2011 απόφ. ∆Σ/ΟΛΠ Α.Ε. για την εκπροσώπηση
της ΟΛΠ Α.Ε.
αριθµός απόφασης: 184
Εγκρίθηκαν:
Α. Η εκπροσώπηση του ΟΛΠ Α.Ε. στις οικονοµικές συναλλαγές ως εξής:

1. Τον ορισµό ως εκπροσώπων του ΟΛΠ ΑΕ στις οικονοµικές συναλλαγές µε Τράπεζες και
διάφορα Ταµεία (έκδοση - είσπραξη επιταγών, κ.λ.π) των:
α) Βενάρδου Αικατερίνη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικού, µε Α∆Τ AI 0784415 και
ΑΦΜ 030386056, κάτοικο Νικαίας, οδ. Σολωµού 3.
β) Καραµανίδη Χρυσούλα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Εισπράξεων και Πληρωµών, µε Α∆Τ
ΑΒ 000185 και ΑΦΜ 0359249964, κάτοικο Ελευσίνας, οδό Σωκράτους 19α.
2. Αναπληρωτές των ως άνω στις οικονοµικές συναλλαγές:
- Για τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικού, οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της ίδιας
∆/νσης:
α) Σπίνος Ευστάθιος προϊστάµενος του τµήµατος λογιστηρίου µε Α∆Τ AE 552426 και ΑΦΜ
032366587 κάτοικο Ν. Ερυθραίας οδός Σκουφά 102.
β) Καραµανίδη Χρυσούλα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Εισπράξεων και Πληρωµών, µε Α∆Τ
ΑΒ 000185 και ΑΦΜ 0359249964, κάτοικο Ελευσίνας, οδό Σωκράτους 19α.
γ) Κορφίδης Μιχαήλ, προϊστάµενο του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Κοστολόγησης µε
Α∆Τ Ι 258019 και ΑΦΜ 011774000, κάτοικο Ν.Σµύρνης, οδός Στρατηγού Παπούλα 11,
δ) Παπαδηµητρίου Πηνελόπη, προϊσταµένη του Τµήµατος Επισφαλών Απαιτήσεων µε Α∆Τ
ΑΖ 134956 και ΑΦΜ 031087496, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδ. Μίνωος 5 και
ε) Σηφαλάκη Μαρία προϊσταµένη του τµήµατος Ζηµιών και Ασφαλίσεων µε Α∆Τ Τ. 546323
και ΑΦΜ 034607715 κάτοικο Πειραιά Γρ. Λαµπράκη 69-71
3. Για την Προϊσταµένη του Τµήµατος Εισπράξεων και Πληρωµών ορίζονται αναπληρωτές
για εκπροσώπηση σε οικονοµικές συναλλαγές µε Τράπεζες και ∆ιάφορα Ταµεία (έκδοση –
είσπραξη επιταγών, µετρητών κ.λ.π) οι υπάλληλοι του ίδιου τµήµατος της ∆/νσης
Οικονοµικού.
α) Βλάχου Σταµατίνα, µε Α∆Τ Χ 701303 και ΑΦΜ 073276826 κάτοικο Χαλανδρίου
Ανδανείας 13
β) ∆εϊρµεντζόγλου Σταύρο, µε Α∆Τ ΑΚ 093248 και ΑΦΜ 015062871, κάτοικο Γλυφάδας
Γεωργ. Κονδύλη 38
γ) Ζαχαράκης Ευάγγελος του Κων/νου µε Α∆Τ Χ 583038 και ΑΦΜ 036663898 κάτοικο
Πειραιά οδ. Ζαννή 64
4. Ορισµός ως επιµελητή εισπράξεων δικαιωµάτων του ΟΛΠ Α.Ε., που αφορούν
εκπλειστηριάσµατα κ.λ.π, δικαιώµατα από το ∆ηµόσιο, Τράπεζες, Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, Συµβολαιογράφους, ∆ικηγόρους κ.λ.π καθώς και ως εκπροσώπου του ΟΛΠ
ΑΕ για την υπογραφή συµβολαιογραφικών πράξεων εξόφλησης εκπλειστηριάσµατος, τους
υπαλλήλους της ∆/νσης Οικονοµικού:
α) την Τάγκα Ελένη µε ΑΖ 512030 και ΑΦΜ 055583093, κάτοικο Αλίµου, οδ. Πινδάρου 31
β) ∆εϊρµεντζόγλου Σταύρο, µε Α∆Τ Ζ 483781 και ΑΦΜ 015062871, κάτοικο Γλυφάδας
Γεωργ. Κονδύλη 38
γ) Ζαχαράκη Ευάγγελο του Κων/νου κάτοικο Πειραιά οδ. Ζαννή 64 µε Α∆Τ Χ 583038 και
ΑΦΜ 036663898.

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 15/11/2012 ένστασης της εταιρείας ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.
αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ» ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ” αναδόχου ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.
αριθµός απόφασης: 185
Εγκρίθηκε:
Α. Η απόρριψη της από 15-11-2012 ένστασης της εταιρείας ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. αναδόχου
του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ»
ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ” κατά του µε αριθµ. πρωτ. 36951/07-11-2012 εγγράφου της
∆/νσης Έργων.

ΘΕΜΑ: ΄ Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 13-11-2012, για την
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισµού µελέτης 750.000 € (χωρίς ΦΠΑ).
αριθµός απόφασης: 186
Εγκρίθηκε:
Α. Η διενέργεια από την Προϊσταµένη Αρχή (∆.Σ./ΟΛΠ Α.Ε.) δηµόσιας κλήρωσης µεταξύ
των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε. και ΑΨΙ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες
υπέβαλαν τη χαµηλότερη προσφορά, προκειµένου να προκύψει ο ανάδοχος του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.», σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 4.2 της διακήρυξης του διαγωνισµού.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση του πρακτικού αποδοχής συµµετοχής και τεχνικής αξιολόγησης των
προσφορών του δηµόσιου, διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, για την τριετή ανάθεση
των εργασιών καθαρισµού, συλλογής και αποµάκρυνσης των ρυπογόνων υλικών και
ουσιών των θαλάσσιων και παράκτιων χώρων της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε.
αριθµός απόφασης: 189
Εγκρίθηκε:
Α. το πρακτικό αποδοχής συµµετοχής και τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών του
δηµόσιου, διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, για την τριετή ανάθεση των εργασιών
καθαρισµού, συλλογής και αποµάκρυνσης των ρυπογόνων υλικών και ουσιών των
θαλάσσιων και παράκτιων χώρων της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε.
Β. η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών των εταιριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ &
NORTH AEGEAN SLOPS που έγιναν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση
του έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των µηχανηµάτων
ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθµών του Κεντρικού Λιµένα
Πειραιά, προϋπολογισµού δαπάνης 588.500 ευρώ.
αριθµός απόφασης: 190
Εγκρίθηκε:
Α. το Πρακτικό Νο3/29-10-2012 οικονοµικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης

και λειτουργίας των µηχανηµάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών
Σταθµών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιµένα Πειραιά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη αρ. 05/2012.
Β. ο αποκλεισµός της εταιρείας «G4S AVIATION & PORT SECURE SERVICES SA» από
τον διαγωνισµό για τους λόγους που αναφέρονται στον Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής του
διαγωνισµού.
Γ. η προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσµάτων του εν λόγω διαγωνισµού, για δύο (2)
τουριστικές περιόδους για τα έτη 2013 και 2014, στην εταιρία «BRINK’S SECURITY
SERVICES S.A.», έναντι τιµής µονάδας (για δύο φύλακες ανά σηµείο ελέγχου) 115,36 ευρώ
και συνολικού ποσού 543.114,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό της
επιτροπής του διαγωνισµού.

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις, συµπληρώσεις και διευκρινήσεις ορισµένων διατάξεων των
Κανονισµών και Τιµολογίων του ΟΛΠ ΑΕ».
αριθµός απόφασης: 193
Εγκρίθηκαν:

Οι κάτωθι «Τροποποιήσεις, συµπληρώσεις και διευκρινήσεις
διατάξεων των Κανονισµών και Τιµολογίων του ΟΛΠ ΑΕ»:

ορισµένων

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ (Γενικές ∆ιατάξεις).
•
Συµπληρώνεται το Άρθρο 24 – «Απαλλαγές-Μειώσεις» του Τρίτου Μέρους –
«Γενικές ∆ιατάξεις επί των Υπηρεσιών Αποθήκευσης» µε την ακόλουθη 6η παράγραφο:
«6. Απαλλάσσονται πλήρως οι υπόχρεοι (προµηθευτές ή διαµεταφορείς) από τα
αποθηκευτικά δικαιώµατα που αναλογούν σε εµπορεύµατα (µηχανήµατα, υλικά ή
εφόδια), τα οποία αποτελούν ή προορίζονται για περιουσιακά στοιχεία του ΟΛΠ ΑΕ και
εναποτίθενται ή εισάγονται στους χώρους προσωρινής εναπόθεσης εµπορευµάτων της
Λιµενικής του Ζώνης.»
• Στο άρθρο 3, στις παραγράφους 3,7,8 και 11 όπου αναφέρεται η «παράγραφος 5»,
τροποποιείται σε «παράγραφο 6».
• Στο άρθρο 4, στην παράγραφο 5 η φράση «οι διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,7
και 9 του άρθρου 3», τροποποιείται σε «οι διατάξεις των παραγράφων 3,5,6,8, και 10
του άρθρου 3».
Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 - ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
•
Στην Ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, στην παράγραφο
Γ. Λοιπών Χρεώσεων προστίθεται η ακόλουθη Γ.6. παράγραφος:
Γ.6. “Επί καθυστερήσεων ή µαταιώσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης γενικών
εµπορευµάτων παρέχεται έκπτωση 50% στις προβλεπόµενες κατά περίπτωση αµοιβές,
εφόσον υπάρχει ευθύνη τρίτου ή ανωτέρα βία.
Ίση µεταχείριση έχουν και οι περιπτώσεις καθυστέρησης ή µαταίωσης εργασιών
φορτοεκφόρτωσης γενικών εµπορευµάτων, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, οι

οποίες έχουν προβλεφθεί και εξαγγελθεί αρµοδίως, εφόσον ο υπόχρεος -µέχρι τον
προγραµµατισµό των εργασιών- δεν έχει εκφράσει αντίρρηση.
Σε περίπτωση υποβολής αντίρρησης για τον προγραµµατισµό των εργασιών, µε
δεδοµένη την προαναγγελία των ακραίων καιρικών συνθηκών, ο ΟΛΠ δικαιούται - κατά
την απόλυτη κρίση του - να προγραµµατίζει εργασίες φορτοεκφόρτωσης,
απαλλάσσοντας
τον
υπόχρεο
από
την
καταβολή
των
δικαιωµάτων
καθυστέρησης/µαταίωσης, καθώς και να διατάζει την αναγκαστική µεθόρµιση του
πλοίου (Άρθρο 5 του Κανονισµού και Τιµολόγια ∆ικαιωµάτων επί πλοίων / πλωτών
ναυπηγηµάτων στη λιµενική ζώνη του ΟΛΠ) ή να αλλάζει τη σειρά εξυπηρέτησης του,
προκειµένου να µην παρακωλύεται η οµαλή εκτέλεση των εργασιών.
Πέραν της απαλλαγής αυτής, ο υπόχρεος δεν δικαιούται να προβάλει καµία άλλη
αξίωση για την ίδια αιτία κατά του ΟΛΠ
Ο χρόνος διακοπής των εργασιών αποφασίζεται αποκλειστικά από το αρµόδιο προς το
σκοπό αυτό όργανο του ΟΛΠ, η απόφαση του οποίου είναι δεσµευτική για τους
υπόχρεους.”
•
Στην Ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, στο κεφάλαιο A.
Κανονικών Αµοιβών , στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Οι χρεώσεις υπολογίζονται σε ελάχιστη ποσότητα ενός τόνου ανά φορτωτική».
•
Στην Ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, στο κεφάλαιο ∆.
Αποθηκευτικών, τροποποιείται η παράγραφος ∆.3. ως ακολούθως:
“Επικίνδυνα εµπορεύµατα ή απόβλητα παραδίδονται πάντοτε άµεσα και επιβαρύνονται
µε €60 ανά 15 τόνους. Εάν η ποσότητα υπολείπεται των 1.000 χλγ χορηγείται έκπτωση
50%.”.
Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
•
Στην Ενότητα Ι – Τιµολόγιο Εργασιών επί Εµπορευµατοκιβωτίων, στο Κεφάλαιο
Β –Πρόσθετες εργασίες επί πλοίου ή προκυµαίας, τροποποιείται η παράγραφος 12 ως
ακολούθως:
12. Ζύγιση Εµπορευµατοκιβωτίων: ανά τεµάχιο 12 €
•
Στην Ενότητα ΙΙ– Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, στο Κεφάλαιο Β
–Πρόσθετων εργασιών, προστίθεται η ακόλουθη 4η παράγραφος:
4. ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υπέρβαρων Ε/Κ
α. Εργασίες Μερικής Άµεσης Εκκένωσης Υπέρβαρου Ε/Κ
µέχρι 5 τόνους : 50 €
από 5-10 τόνους : 100 €
β. Μεταφορά υπέρβαρου Ε/Κ στην αποθήκη εκκένωσης της ΣΕΠ ΑΕ
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου: 83 €
•
Στους Ορισµούς προστίθεται ο ακόλουθος ορισµός για τα υπέρβαρα Ε/Κ:
Υπέρβαρο Εµπορευµατοκιβώτιο: είναι το εµπορευµατοκιβώτιο που µεταφέρεται µε
φορτηγό όχηµα το µικτό βάρος του οποίου υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό

βάρος του ή τη µέγιστη επιτρεπόµενη φόρτωση κατ’ άξονα του οχήµατος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α’) όπως εκάστοτε ισχύει.
•
Στην Ενότητα Ι – Τιµολόγιο Εργασιών επί Εµπορευµατοκιβωτίων, στο Κεφάλαιο
Ε – Τιµολόγιο Μεγάλων Πελατών και Όροι Συνεργασίας όπου αναφέρεται η
«παράγραφος 5 του άρθρου 3», τροποποιείται σε «παράγραφο 6 του άρθρου 3», και
όπου αναφέρεται η «παράγραφος 7 του άρθρου 3», τροποποιείται σε «παράγραφο 8
του άρθρου 3».
∆. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
•
Στην Ενότητα ΙΙI – Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, στο Κεφάλαιο Α
– Κανονικών Αµοιβών, η πρώτη παράγραφος της ενότητας 1 συµπληρώνεται µε την
ακόλουθη πρόταση:
Σε περιπτώσεις πλοίου µε φορτίο βαρέων και ελαφρών οχηµάτων το ελάχιστο όριο
υπολογίζεται στο σύνολο των οχηµάτων, ενώ σε περιπτώσεις πλοίου µε µεικτό φορτίο
(οχήµατα, γενικό φορτίο, εµπορευµατοκιβώτια) το ελάχιστο όριο των 50 κινήσεων
εφαρµόζεται µε βάση το συνολικό αριθµό των τεµαχίων του φορτίου.
Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 - ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
•
Στην Ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, κεφάλαιο Α.
Κανονικών Αµοιβών, η παράγραφος 6 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, τα οποία παραµένουν στα κρηπιδώµατα του λιµένος
πέραν του 24ώρου, επιβαρύνονται για τις transit αποεπιβιβάσεις τους, µε χρεώσεις
χρήσης λιµένος και χρήσης συστηµάτων ελέγχου, ως κάτωθι:
 στους επιβάτες transit, για κάθε 24ωρο παραµονής του πλοίου, µειωµένες κατά 50%,
εκτός της ηµέρας αναχώρησης του πλοίου, η οποία χρεώνεται κανονικά
 στους επιβιβασθέντες επιβάτες home, για κάθε 24ωρο παραµονής του πλοίου,
µειωµένες κατά 50%, εκτός της αρχικής τους επιβίβασης στην οποία επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες χρεώσεις
 στους αποβιβασθέντες επιβάτες home, για κάθε 24ωρο παραµονής του πλοίου,
µειωµένες κατά 50%, εκτός της τελικής τους αποβίβασης στην οποία επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες χρεώσεις.»
Σηµείωση: Το 24ωρο παραµονής του
ηµερολογιακά.

πλοίου

υπολογίζεται

ωριαία

και

όχι

•
Συµπληρώνεται το κεφάλαιο Β - Πρόσθετες Εργασίες, της Ενότητας Ι - Τιµολόγιο
Χρήσης Λιµένος από Επιβάτες και Εργασιών Μεταφοράς Χειραποσκευών Επιβατών µε
την ακόλουθη (5) παράγραφο:
5. Τα µηχανικά µέσα που διατίθενται στους ενδιαφερόµενους κατόπιν αιτήσεως
χρεώνονται µε βάση όσα αναφέρονται στο σχετικό Τιµολόγιο Νο 5 – Χρήσης Λιµένος και
Παρεχόµενων Υπηρεσιών προς τους Επιβάτες καθώς και στο Τιµολόγιο ∆ικαιωµάτων
Χρήσεως και Εκµισθώσεως Μηχανικών Μέσων και Εργαλείων Φορτοεκφόρτωσεως
όπου και προβλέπονται και οι προσαυξήσεις για διάθεση µηχανικών µέσων κατά τις
ηµέρες αργίας και κατά τη νυχτερινή βάρδια.

•
Στην Ενότητα Ι. Τιµολόγιο Χρήσης Λιµένος από Επιβάτες και Εργασιών
Μεταφοράς Χειραποσκευών Επιβατών, στην παράγραφο Γ. Λοιπές Χρεώσεις,
διαγράφεται από τον τίτλο η φράση «και Αµοιβές Έκτακτης Εργασίας ».
ΣΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ
• Στο «Τιµολόγιο ∆ικαιωµάτων Χρήσεως και Εκµισθώσεως Μηχανικών µέσων και
Εργαλείων Φορτοεκφορτώσεως» προστίθεται η ακόλουθη Κ∆’ Ενότητα:
Κ∆’ – ∆ΙΕΛΕΥΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
1.Οι ιδιωτικοί χερσαίοι αυτοκίνητοι γερανοί ή άλλα παρόµοια ανυψωτικά µηχανήµατα
χρεώνονται µε ηµερήσιο αδιαίρετο δικαίωµα χρήσης λιµένος και εκτέλεσης εργασιών
ευρώ (€) 15,00.
2.Οι πλωτοί γερανοί χρεώνονται µε ηµερήσιο αδιαίρετο δικαίωµα χρήσης λιµένος και
εκτέλεσης εργασιών ευρώ (€) 70,00.
Ζ. ΚΟΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Συµπληρώνονται τα:
•
Τιµολόγιο 1 - Παροχής Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης, ∆ιακίνησης
και
Αποθήκευσης Γενικών Εµπορευµάτων, Ενότητα I, Κεφάλαιο Γ – Λοιπές Χρεώσεις,
παράγραφος 4
•
Τιµολόγιο 5 – Χρήσης Λιµένος και Παρεχόµενων Υπηρεσιών προς Επιβάτες,
Ενότητα ΙI - Τρόπος και Βάση Υπολογισµού των Αµοιβών, Κεφάλαιο Β. Αµοιβών
Πρόσθετων Εργασιών
µε την ακόλουθη παράγραφο (β):
β.
Ωριαία παράταση φυλακής:

Για κάθε απασχολούµενο
εργάτη ή οδηγό
Για κάθε ώρα επιπλέον του
7ώρου

Χρέωση σε €
Εργάσιµη Ηµέρα (∆ευτέραΕξαιρετέα Ηµέρα και
Σάββατο)
Κυριακή
33

55

2. Αναδιατυπώνονται οι ακόλουθες παράγραφοι:
•
Τιµολόγιο 1 – Παροχής Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης, ∆ιακίνησης και
Αποθήκευσης Γενικών Εµπορευµάτων, Ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού
Αµοιβών, Κεφ. Γ. – Λοιπών Χρεώσεων, παράγραφος Γ.1.
•
Τιµολόγιο 4 – Παροχής Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης, ∆ιακίνησης και
Αποθήκευσης Τροχοφόρων, Ενότητα ΙΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού Αµοιβών, Κεφ.
Γ. – Λοιπών Χρεώσεων, παράγραφος 5.
ως ακολούθως:
“Με σκοπό την αποφυγή καθυστέρησης ή µαταίωσης της προγραµµατισµένης
φορτοεκφορτωτικής εργασίας πλοίου που βρίσκεται σε αναµονή, ισχύουν τα ακόλουθα:
α.
Το πλοίο που είναι σε παραβολή, υποχρεούται να αποµακρύνεται από τα
κρηπιδώµατα του λιµένα, το αργότερο µέσα σε µια (1) ώρα από την αποπεράτωση των
φορτοεκφορτωτικών του εργασιών.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ο πλοίαρχος, ή ο νόµιµος εκπρόσωπος, ή ο ναυτικός
πράκτορας του πλοίου, βαρύνεται µε την εκάστοτε, αντίστοιχη µε το χρόνο
καθυστέρησης ή µαταίωσης, δαπάνη, για όλους τους διατεθέντες στο άλλο πλοίο
εργάτες (κύτους και προκυµαίας) και τους χειριστές φορτοεκφορτωτικών µηχανηµάτων.
β.
Στις περιπτώσεις που δύο πλοία εξυπηρετούνται µε την ίδια εργατική οµάδα, ή
όταν η λήξη εργασιών ενός πλοίου συµπίπτει µε την έναρξη εργασιών άλλου που
περιµένει για παραβολή, το πλοίο που είναι σε παραβολή υποχρεούται να
αποµακρύνεται από το κρηπίδωµα του λιµένα, αφήνοντας το ελεύθερο για το αναµένον
πλοίο, το αργότερο µέσα σε µια (1) ώρα από την αποπεράτωση των
φορτοεκφορτωτικών του εργασιών και το πλοίο που είναι σε αναµονή υποχρεούται να
ξεκινά την φορτοεκφορτωτική εργασία του εντός µίας (1) ώρας από την αποµάκρυνση
του προηγουµένου από το κρηπίδωµα του λιµένα. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
από τη λήξη εργασιών του πρώτου πλοίου έως την έναρξη εργασιών του επόµενου, δεν
χρεώνεται, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.
Μετά την παρέλευση των 2 ωρών, η χρέωση για την καθυστέρηση ή µαταίωση,
υπολογίζεται εξ’ ολοκλήρου και βαρύνει τον πλοίαρχο, ή νόµιµο εκπρόσωπο, ή το
ναυτικό πράκτορα του πλοίου, το οποίο ολοκλήρωσε την απαιτούµενη κατά περίπτωση
διαδικασία (: αποµάκρυνση από το κρηπίδωµα ή έναρξη εργασιών) ξεπερνώντας το
χρονικό όριο της µίας ώρας.
Σηµείωση:
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η διάταξη που προβλέπει: “Κλάσµα ώρας
το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30΄ λεπτά (επί συνόλου καθυστερήσεων) δεν χρεώνεται”
(βλ.: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ), δεν έχει
εφαρµογή κατά τον υπολογισµό του χρόνου αποµάκρυνσης του πλοίου από το
κρηπίδωµα ή της έναρξης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών.»
•
Τιµολόγιο 3 – Παροχής Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης, ∆ιακίνησης και
Αποθήκευσης Εµπορευµατοκιβωτίων, Ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού
Αµοιβών, Κεφ. Γ. – Λοιπών Χρεώσεων, παράγραφος 4:
“Με σκοπό την αποφυγή καθυστέρησης ή µαταίωσης της προγραµµατισµένης
φορτοεκφορτωτικής εργασίας πλοίου που βρίσκεται σε αναµονή, ισχύουν τα ακόλουθα:
α.
Το πλοίο που είναι σε παραβολή, υποχρεούται να αποµακρύνεται από τα
κρηπιδώµατα του λιµένα, το αργότερο µέσα σε µια (1) ώρα από την αποπεράτωση των
φορτοεκφορτωτικών του εργασιών.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, πέρα από την προβλεπόµενη κατά περίπτωση
αποζηµίωση, ο πλοίαρχος, ή ο νόµιµος εκπρόσωπος, ή ο ναυτικός πράκτορας του
πλοίου, βαρύνεται και µε την εκάστοτε, αντίστοιχη µε το χρόνο καθυστέρησης ή
µαταίωσης, δαπάνη, για όλους τους διατεθέντες στο άλλο πλοίο εργάτες (κύτους και
προκυµαίας) και τους χειριστές φορτοεκφορτωτικών µηχανηµάτων.
β.
Στις περιπτώσεις που δύο πλοία εξυπηρετούνται µε την ίδια εργατική οµάδα, ή
όταν η λήξη εργασιών ενός πλοίου συµπίπτει µε την έναρξη εργασιών άλλου που
περιµένει για παραβολή, το πλοίο που είναι σε παραβολή υποχρεούται να
αποµακρύνεται από το κρηπίδωµα του λιµένα, αφήνοντας το ελεύθερο για το αναµένον
πλοίο, το αργότερο µέσα σε µια (1) ώρα από την αποπεράτωση των
φορτοεκφορτωτικών του εργασιών και το πλοίο που είναι σε αναµονή υποχρεούται να
ξεκινά την φορτοεκφορτωτική εργασία του εντός µίας (1) ώρας από την αποµάκρυνση
του προηγουµένου από το κρηπίδωµα του λιµένα. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
από τη λήξη εργασιών του πρώτου πλοίου έως την έναρξη εργασιών του επόµενου, δεν
χρεώνεται, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.

Μετά την παρέλευση των 2 ωρών, η χρέωση για την καθυστέρηση ή µαταίωση,
υπολογίζεται εξ’ ολοκλήρου και βαρύνει τον πλοίαρχο, ή νόµιµο εκπρόσωπο, ή το
ναυτικό πράκτορα του πλοίου το οποίο ολοκλήρωσε την απαιτούµενη κατά περίπτωση
διαδικασία (: αποµάκρυνση από το κρηπίδωµα ή έναρξη εργασιών), ξεπερνώντας το
χρονικό όριο της µίας ώρας.
Σηµείωση:
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η διάταξη που προβλέπει: “Κλάσµα ώρας
το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30΄ λεπτά (επί συνόλου καθυστερήσεων) δεν χρεώνεται”
(βλ.: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ), δεν έχει
εφαρµογή κατά τον υπολογισµό του χρόνου αποµάκρυνσης του πλοίου από το
κρηπίδωµα ή της έναρξης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών.»

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του
αρχιτεκτονικού
υπάρχοντος

διαγωνισµού

κτιρίου

του

προσχεδίων

αποθηκευτικού

του

έργου

σταθµού

«Ανασχεδιασµός

σιτηρών

(SILO)

και

του
του

περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων».
αριθµός απόφασης: 194
Εγκρίθηκε:
Η παράταση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του αρχιτεκτονικού
διαγωνισµού προσχεδίων του έργου «Ανασχεδιασµός του υπάρχοντος κτιρίου του
αποθηκευτικού σταθµού σιτηρών (SILO) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο
Ενάλιων Αρχαιοτήτων», έως τις 29 Ιανουαρίου 2013.

