ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-7-2011
ΘΕΜΑ: Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο
Δήμων Αθήνας –Πειραιά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
αριθμός απόφασης: 159
Εγκρίθηκαν:
Α. Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων
Αθήνας-Πειραιά, που θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με την περίθαλψη
αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3170/03 και της υπ΄ αριθμ.
280239/03 Υ.Α. «Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές
διατάξεις», και γενικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Β. Η εξουσιοδότηση ειδικότερης επεξεργασίας των όρων της Σύμβασης, και την
υπογραφή της από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Γεώργιο Ανωμερίτη.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του

ανοικτού

επαναληπτικού

πλειοδοτικού

διαγωνισμού

εκποίησης

και

απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου –
πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ ΙΙΙ, που βρίσκεται στη λιμενική
περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε. και β) κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ αντί ποσού 70.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού
ποσού 86.100,00€.
αριθμός απόφασης: 166
Εγκρίθηκαν:
1) το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου–πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ ΙΙΙ, με
Ν.Π. 10323, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
2) η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αντί
ποσού 70.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού 86.100,00 €.
3) η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 Νο 2/11.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
ανοικτού

επαναληπτικού

πλειοδοτικού

διαγωνισμού

εκποίησης

και

απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου –
πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ V, που βρίσκεται στην λιμενική
περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε. και β) κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ αντί ποσού 40.500,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού
ποσού 49.815,00€.
αριθμός απόφασης: 167
Εγκρίθηκαν:
1) το Πρακτικο της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ V, με
Ν.Π. 8860, που βρίσκεται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
2) η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αντί
ποσού 40.500,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού 49.815,00€.
3) η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 Νο 3/11.

ΘΕΜΑ: Τιμολογιακή αντιμετώπιση επιβατών σε περίπτωση μη διάθεσης
προσωπικού από τον ΟΛΠ Α.Ε. -Συμπλήρωση Τιμολογίου Νο 5- Παροχή
Υπηρεσιών προς Επιβάτες και Τιμολογίου Νο 6 Διέλευσης Τροχοφόρων
Εισερχομένων σε Πλοία Εσωτερικού.
αριθμός απόφασης: 171
Εγκρίθηκαν:
Α. Η συμπλήρωση του Τιμολογίου 5 - Χρήσης Λιμένος και Παρεχομένων Υπηρεσιών
προς Επιβάτες του Άρθρου 26 του Κανονισμού και Τιμολόγια ΦορτοεκφόρτωσηςΔιακίνησης –Αποθήκευσης και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα, ως
εξής:
Περίπτωση ΙΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ - Α. ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΩΝ
Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 της, η ακόλουθη πρόταση:
«Σε περίπτωση μη διάθεσης προσωπικού η εν λόγω χρέωση υπολογίζεται μειωμένη
κατά 50%».
-

Προστίθεται η ακόλουθη 10η παράγραφος:

«10. Η προβλεπόμενη έκπτωση σε επιβάτες που προορίζονται ή προέρχονται από
λιμένες που έχουν χαρακτηριστεί ως άγονη γραμμή, υπολογίζεται επί της βασικής
χρέωσης χρήσης λιμένος που ισχύει για τον συγκεκριμένο προορισμό.
Σε περίπτωση που προβλέπονται πλέον της μιας εκπτώσεις, χορηγείται μόνο η μία».
Β. Η Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Τιμολογίου Νο 6 – Διέλευσης Τροχοφόρων
Μέσω Προκυμαίας Εισερχομένων σε Πλοία Ακτοπλοϊκών Γραμμών, ως εξής:
- Τροποποιείται στο Α΄ Κεφάλαιο της περίπτωσης Ι, η έκπτωση με αριθμό στ΄ και
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«στ. Τροχοφόρα όλων των κατηγοριών που προορίζονται για λιμένες άγονης γραμμής,
έκπτωση 50%»
- Προστίθεται στο Α΄ Κεφάλαιο της Περίπτωσης ΙΙ, η ακόλουθη 7η παράγραφος :
«7. Διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη έκπτωση σε τροχοφόρα που προορίζονται για
λιμένες που χαρακτηρίζονται ως άγονη γραμμή, υπολογίζεται επί της βασικής
χρέωσης χρήσης λιμένος για τον συγκεκριμένο προορισμό (δηλαδή υπολογιζόμενης
της προβλεπόμενης κατά προορισμό έκπτωσης) και δεν αφορά την υπηρεσία της
ζύγισης.

