ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων
Περιόδου 1/1- 31/12/2011.
αριθµός απόφασης: 38
Εγκρίθηκαν :
1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος 1η
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011), η οποία συντάχθηκε µε βάση τις σχετικές διατάξεις,
τόσο του κ.ν. 2190/1920, όσο και του νόµου Ν. 3556/2007, καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
αποφάσεις της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ιδίως την απόφαση 7/448/11-10-2007 του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και περιλαµβάνει:
α.
τις δηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β.
την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
γ.
την έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
δ.
τις οικονοµικές καταστάσεις και ειδικότερα:
- την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011
- την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011
- την Κατάσταση Ταµειακών Ροών για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011
- την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011
- τις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων τη χρήση 1/1 – 31/12/2011
ε.
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 1/1 – 31/12/2011
στ. Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005
ζ.
τον διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

Η

Η

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2) οι φορολογικές καταστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν µε τη φορολογική δήλωση της
Εταιρίας και περιλαµβάνουν:
 τον φορολογικό Ισολογισµό της 12ης εταιρικής χρήσης (1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 2011)

 τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης 2011, επί των οποίων θα υπολογισθεί ο
φόρος της εταιρίας
 την κατάσταση του λογαριασµού Γενικής εκµετάλλευσης
 τον πίνακα ∆ιάθεσης των Αποτελεσµάτων

ΘΕΜΑ: Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των στόλου των οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου της ΟΛΠ ΑΕ, στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ για ένα
έτος.
αριθµός απόφασης: 40
Εγκρίθηκαν:
1) η παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των στόλου των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου
της ΟΛΠ ΑΕ, στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ για ένα έτος (από 31-3-2012 έως
31-3-2013) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της αρ. 10/10 διακήρυξης
2) η πίστωση ενδεικτικού ποσού 190.000 € σε βάρος του ΚΑ 62.05.05 για την πληρωµή των
ασφαλίστρων. (Το ποσό αναπροσαρµόζεται µε την προσθήκη ή την διαγραφή περιουσιακών
στοιχείων)
3) η υπογραφή πρόσθετης πράξης σύµβασης µε την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
µε την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

ΘΕΜΑ: Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΠ
ΑΕ, στο συνασφαλιστικό σχήµα των εταιρειών GROUPAMA Φοίνιξ και GENERALLI
HELLAS για ένα έτος.
αριθµός απόφασης: 41
Εγκρίθηκαν:
1) η παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΠ ΑΕ, στο
συνασφαλιστικό σχήµα των εταιρειών GROUPAMA Φοίνιξ και GENERALLI HELLAS για ένα
επιπλέον έτος (από 31-3-2012 έως 31-3-2013), µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες και µε νέο
βελτιωµένο τίµηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της αρ. 12/10 διακήρυξης.
2) η πίστωση ποσού 239.400 € σε βάρος του ΚΑ 62.05.00 για την πληρωµή των
ασφαλίστρων. (Το ποσό αναπροσαρµόζεται µε την προσθήκη ή την διαγραφή περιουσιακών
στοιχείων).
3) η υπογραφή
πρόσθετης πράξης σύµβασης µε το συνασφαλιστικό σχήµα των εταιρειών GROUPAMA
Φοίνιξ και GENERALLI HELLAS µε την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύµβασης.

ΘΕΜΑ: Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης της γενικής αστικής και εργοδοτικής
ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ, στο συνασφαλιστικό σχήµα των εταιρειών GROUPAMA Φοίνιξ
και GENERALLI HELLAS για ένα έτος.
αριθµός απόφασης: 42
Εγκρίθηκαν:
1) η παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης της γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης της
ΟΛΠ ΑΕ, στο συνασφαλιστικό σχήµα των εταιρειών GROUPAMA Φοίνιξ και GENERALLI

HELLAS για ένα επιπλέον έτος (από 31-3-2012 έως 31-3-2013), µε τους ίδιους όρους,
συµφωνίες και τίµηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της αρ. 11/10 διακήρυξης.
2) η πίστωση ποσού 145.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 62.05.07 για την πληρωµή των
ασφαλίστρων. (Το ποσό αναπροσαρµόζεται µε την προσθήκη ή την διαγραφή περιουσιακών
στοιχείων).
3) η υπογραφή πρόσθετης πράξης σύµβασης µε το συνασφαλιστικό σχήµα των εταιρειών
GROUPAMA Φοίνιξ και GENERALLI HELLAS µε την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Παράτασης της αριθµ. 155/2008 σύµβασης για την ανάθεση των
εργασιών καθαριότητας και αποκοµιδής αποβλήτων των χερσαίων λιµενικών χώρων
του ΟΛΠ Α.Ε., στην εταιρία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» για τρεις (3) µήνες, β) Πίστωσης ποσού
417.119,88 € πλέον Φ.Π.Α. 23% για την πληρωµή των ανωτέρω εργασιών, και γ)
Υπογραφής της σχετικής σύµβασης παράτασης.
.
αριθµός απόφασης: 43
Εγκρίθηκε:
1) η παράταση της αριθµ. 155/2008 σύµβασης των εργασιών καθαριότητας και αποκοµιδής
αποβλήτων των χερσαίων λιµενικών χώρων του ΟΛΠ Α.Ε., στην εταιρία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»
για τρεις (3) µήνες, ήτοι από 01-04-2012 έως 30-06-2012, µε τους ίδιους όρους και συνολικό
τίµηµα µειωµένο κατά 9.000 € (ποσοστιαία µείωση ~ 2,1%), υπό την προϋπόθεση τήρησης
των προβλεπόµενων µέτρων της Εργατικής Νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί
και των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, στους χώρους εργασίας.
2) η πίστωση συνολικού ποσού 513.057,45 €, σε βάρος της χρήσης 2012, η οποία
κατανέµεται ως εξής: i) ποσό 417.119,88 € για τις εργασίες καθαριότητας και αποκοµιδής
αποβλήτων των χερσαίων λιµενικών χώρων του ΟΛΠ Α.Ε., από 01-04-2012 έως 30-06-2012,
σε βάρος του ΚΑ 64.98.14. ii) ποσό 95.937,57 € για την πληρωµή του αναλογούντος ΦΠΑ
23%, σε βάρος του ΚΑ 54.00.ΧΧ.18.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) διενέργειας 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, β) των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού, γ) διάθεσης σχετικής πίστωσης.
αριθµός απόφασης: 44
Εγκρίθηκε:
1) η διενέργεια νέου 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., για την κάλυψη των αναγκών κατά τα έτη 2012 (β’
εξάµηνο) και 2013, ενδεικτικού προϋπολογισµού 5.375.000 €, πλέον ΦΠΑ.

2) η διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 812.500 €, πλέον ΦΠΑ € για την πληρωµή της
δαπάνης της συµπληρωµατικής προµήθειας των 625.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, σε
βάρος του Κ.Α. 25.04, προϋπολογισµού εξόδων ΟΛΠ Α.Ε. έτους 2012, πλέον ποσού 186.875
€ για την πληρωµή του ΦΠΑ που αναλογεί.
3) η διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 5.375.000 €, πλέον ΦΠΑ € για την πληρωµή της
δαπάνης της νέας προµήθειας των 3.750.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, σε βάρος του Κ.Α.
25.04, προϋπολογισµού εξόδων ΟΛΠ Α.Ε. ετών 2012 (ενδεικτικού ποσού 1.625.000 € για το
β’ εξάµηνο) και 2013 (ενδεικτικού ποσού 3.750.000 €), πλέον ποσού 1.236.250 € για την
πληρωµή του ΦΠΑ που αναλογεί.

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια
δεκαοκτώ (18) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων µηχανηµάτων, για τις
ανάγκες φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων, β) των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισµού, γ) διάθεσης πίστωσης ποσού 450.000 € πλέον ΦΠΑ.
.
αριθµός απόφασης: 45
Εγκρίθηκαν:
1) η προµήθεια δεκαοκτώ (18) καινούργιων, αµεταχείριστων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων,
ονοµαστικής ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνων.
2) οι όροι της σχετικής διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την
οποία η ανάθεση θα γίνει µε τη συµφερότερη προσφορά.
3) η διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 450.000 € για την πληρωµή της σχετικής δαπάνης σε
βάρος του Κ.Α. 15.02.00, προϋπολογισµού επενδύσεων ΟΛΠ Α.Ε. έτους 2012, πλέον ποσού
103.500,00 για ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Νο 11/2011) για την προµήθεια τριών (3)
µεταχειρισµένων οχηµάτων στοιβασίας και µεταφοράς Ε/Κ (ΟΣΜΕ – STRADDLE
CARRIER) για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ β) προσωρινής κατακύρωσης του
διαγωνισµού στην εταιρεία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.
αριθµός απόφασης: 46
Εγκρίθηκαν:
Α. Το πρακτικο Νο 3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού
διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Νο 11/2011) για την προµήθεια τριών (3) µεταχειρισµένων οχηµάτων
στοιβασίας και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (ΟΣΜΕ – STRADDLE CARRIER) για τις
ανάγκες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.

Β. Η προσωρινή κατακύρωση προσωρινής κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία
ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. αντί του συνολικού ποσού των 720.000 € πλέον ΦΠΑ για την
προµήθεια τριών (3) µεταχειρισµένων οχηµάτων στοιβασίας και µεταφοράς
εµπορευµατοκιβωτίων (ΟΣΜΕ – STRADDLE CARRIER) για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) ∆ιενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση
και αποµάκρυνση εκτός Λιµενικής Ζώνης Πειραιά του Ρ/Κ «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ν.Π. 4578 που
βρίσκεται στο Λιµανάκι Περάµατος και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
αριθµός απόφασης: 47
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: 48
Εγκρίθηκαν:
1) η διενέργεια 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 µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 1.000 € και 2)
οι όροι της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) ∆ιενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση
και αποµάκρυνση εκτός Λιµενικής Ζώνης Πειραιά της φορτηγίδας «ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ» Ν.Π.
2320 που βρίσκεται στο λιµανάκι Περάµατος και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
αριθµός απόφασης: 49

1)

Εγκρίθηκαν:
η διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός
Λιµενικής Ζώνης Πειραιά της φορτηγίδας «ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ» Ν.Π. 2320 που βρίσκεται
µισοβυθισµένο στο λιµανάκι Περάµατος µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 20.000 € και 2) οι
όροι της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) ∆ιενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και
αποµάκρυνσης εκτός Λιµενικής Ζώνης Πειραιά του αλιευτικού Α/Κ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»
Ν.Π. 9082 που βρίσκεται δεµένο στα Αµπελάκια Σαλαµίνας και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.
αριθµός απόφασης: 50

Εγκρίθηκαν:
1) η διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός
Λιµενικής Ζώνης Πειραιά του αλιευτικού Α/Κ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» Ν.Π. 9082 που βρίσκεται στα
Αµπελάκια Σαλαµίνας µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 100.000 € και 2) οι όροι της σχετικής
διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Νο.
01/2012) για την προµήθεια έξι µεταχειρισµένων ελκυστήρων (Terminal Tractors).
αριθµός απόφασης: 51
Εγκρίθηκαν:
Α. Το πρακτικό αξιολόγησης Νο 1/21-03-2012 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
Β. Η συνέχιση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας
ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. (για τους ελκυστήρες της εταιρείας NC Nielsen ∆ανίας).

ΘΕΜΑ: Τιµολόγηση Υδροδότησης εγκαταστάσεων ξηράς ανά τρίµηνο & συµπλήρωση
Τιµολογίου Υδροδότησης.
αριθµός απόφασης: 52
Εγκρίθηκαν:
Α. Η τιµολόγηση της Υδροδότησης των εγκαταστάσεων ξηράς ανά τρίµηνο, για τις
καταναλώσεις από 01-04-2012 και εντεύθεν, για λόγους εναρµόνισης των τιµολογίων
υδροδότησης - ρευµατοδότησης και µείωσης του λειτουργικού κόστους.
Β. Η τροποποίηση της παραγράφου α, του άρθρου 1, του Κεφαλαίου ∆΄, των Ειδικών
∆ιατάξεων, του Τιµολογίου Υδροδότησης στην κατά νόµο χερσαία και θαλάσσια Λιµενική
Περιοχή του ΟΛΠ ως εξής:α. Από τους κρουνούς του δικτύου του ΟΛΠ τουλάχιστον πέντε [5]
m3 για κάθε υδροδότηση και για τις εγκαταστάσεις ξηράς [µόνιµοι µετρητές] τουλάχιστον
δεκαπέντε [15] m3 ανά αδιαίρετο τρίµηνο κατανάλωσης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) ∆ιενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση
και

αποµάκρυνση

εκτός

Λιµενικής

Ζώνης

Πειραιά

του

∆εξαµενόπλοιου

∆/Ξ

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» Ν.Π.3630 που βρίσκεται δεµένο στο λιµανάκι Περάµατος και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης.
αριθµός απόφασης: 53
Εγκρίθηκαν:
1) η διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός
Λιµενικής Ζώνης Πειραιά του ∆/Ξ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» ΝΠ 3630 που βρίσκεται δεµένο στο
λιµανάκι Περάµατος µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 20.000 € και 2) οι όροι της σχετικής
διακήρυξης.

