ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. 29-8-2011
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη Δξαμηνιαίαρ Οικονομικήρ Έκθεζηρ Πεπιόδος 1/1- 30/6/2011..
αξηζκόο απόθαζεο: 174
Δγθξίζεθαλ:
Α. Ζ εμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ην πξώην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο 2011 (Πεξίνδνο 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011), ε νπνία θαηαξηίζζεθε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007 (άξζξν 5, παξ. 6) θαη ηηο εθδνζείζεο
απνθάζεηο 1/434/3-7-2007 θαη 7/448/11-10-2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο θαη πεξηιακβάλεη:
α) Σηο δειώζεηο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
β) Σελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
γ) Σελ έθζεζε Δπηζθόπεζεο/Διέγρνπ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
δ) Σηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εηδηθόηεξα:
- Σελ Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ γηα ηελ πεξίνδν από 1/1 – 30/6/2011
- Σελ Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011
- Σελ Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ πεξίνδν από 1/1 – 30/6/2011
- Σελ Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν από 1/1 –
30/6/2011
ε) Σηο εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
ζη) Σα ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1/1 – 30/6/2011

ΘΔΜΑ: ςμπλήπωζη Σιμολογίος Νο 3 Παποσήρ Τπηπεζιών Φοπη/ζηρ –

Γιακίνηζηρ –Αποθήκεςζηρ Δμποπεςμαηοκιβωηίων - Καθιέπωζη ηέλοςρ isps code
αξηζκόο απόθαζεο: 175
Δγθξίζεθαλ:
Α. Ζ θαζηέξσζε ηέινπο ΗSPS Code 9,80 επξώ αλά έκθνξην εκπνξεπκαηνθηβώηην
εηζαγσγήο ή εμαγσγήο, αληαπνδνηηθνύ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Β. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σηκνινγίνπ 3 Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ γηα Δξγαζίεο Φνξη/ζεο
-Γηαθίλεζεο - Απνζήθεπζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηνπ Άξζξνπ 26 ηνπ «Καλνληζκνύ
θαη Σηκνιόγηα γηα Δξγαζίεο Φνξηνεθθόξησζεο – Γηαθίλεζεο – Απνζήθεπζεο
Δκπνξεπκάησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζε Δπηβάηεο θαη Ορήκαηα», σο εμήο:
Η. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
ην Α΄ Κεθάιαην – Φνξηνεθθνξησηηθέο Δξγαζίεο επί Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ

Παξάγξαθνο Η - Καλνληθέο Ακνηβέο:
Πξνζηίζεηαη ε αθόινπζε 5ε πεξίπησζε;
«5. Σέινο ΗSPS Code: 9,80 επξώ γηα θάζε έκθνξην εκπνξεπκαηνθηβώηην,
νπνηαζδήπνηε δηάζηαζεο, εηζαγσγήο ή εμαγσγήο».
ΗΗΗ – ΤΠΟΥΡΔΟΗ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΜΟΗΒΩΝ:
πκπιεξώλνληαη νη παξάγξαθνη β,δ, κε ηε θξάζε «…θαη ηνπ ηέινπο ΗSPS Code»
Γ. Ζ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζην Β΄ ηεύρνο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο από ηελ 15-9-2011.

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηεύσοςρ Ππόζκληζηρ Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ ςμμεηοσήρ
ζε

Γιαγωνιζμό

για

ηην

Μελέηη,

Καηαζκεςή,

Ανάπηςξη,

Λειηοςπγία

και

Δκμεηάλλεςζη Θεμαηικού Πάπκος Πολιηιζηικήρ Ακηήρ Πειπαιά και ζύζηαζη
επιηποπήρ διενέπγειαρ ηος Γιαγωνιζμού.
αξηζκόο απόθαζεο: 176
Δγθξίζεθαλ:
Α. Σν ηεύρνο ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκό
γηα ηελ Μειέηε, Καηαζθεπή, Αλάπηπμε, Λεηηνπξγία θαη Δθκεηάιιεπζε Θεκαηηθνύ Πάξθνπ
Πνιηηηζηηθήο Αθηήο Πεηξαηά.
Β. Ζ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ΟΛΠ Α.Δ. γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ησλ όξσλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο πκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληζκό, θαζώο θαη γηα θάζε ελδηάκεζε δηαδηθαζηηθή
ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ.
Γ. Ο νξηζκόο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ σο άλσ Γηαγσληζκνύ, ε νπνία απνηειείηαη
από Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ ΟΛΠ.

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη αποηελέζμαηορ ηος διαγωνιζμού ηηρ 12.07.2011, για ηην
ανάδειξη αναδόσος καηαζκεςήρ ηος έπγος ΠΟΡΑΓΙΚΔ Η/Μ ΔΡΓΑΙΔ ΟΛΠ,
πποϋπολογιζμού 2.214.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
αξηζκόο απόθαζεο: 178
Δγθξίζεθαλ:
Α. Ζ απόξξηςε:
1. ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 23591/18.07.2011 έλζηαζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο
ΔΛΔΡΓΟ Α.Δ.
2. ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 23704/19.07.2011 έλζηαζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο
ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Δ.
3. ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 23803/20.07.2011 έλζηαζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο
ΜΑΡΗΝΑ Α.Δ.
θαηά ηνπ από 14.07.2011 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ
ΠΟΡΑΓΗΚΔ Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ ΟΛΠ θαη ε αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηνλ
πξνζσξηλό κεηνδόηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΔΠΗΚΟΤΡΟ Α.Δ., ε νπνία
πξνζέθεξε κέζε έθπησζε Δκ=71,50%, ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε έξγνπ θαηά ηελ
πξνζθνξά: ΓΔ= 442.700,75 € θαη ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό (καδί κε απξόβιεπηα θαη
αλαζεώξεζε): Π2 = 513.045,15 €.

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη: α) ηος Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ηος ανοικηού πλειοδοηικού διαγωνιζμού για ηην εκποίηζη και απομάκπςνζη
εκηόρ Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος και επιβλαβούρ πλοίος – πλωηού
ναςπηγήμαηορ «Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΟΤ», πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική
πεπιοσή απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ Α.Δ.
αξηζκόο απόθαζεο: 184
Δγθξίζεθαλ:
Α. Σν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηόο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνύο πινίνπ – πισηνύ λαππεγήκαηνο Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΗΑ ΑΓΗΑΟΤ, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηό 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο από 28-7-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη: α) ηος Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ηος ανοικηού πλειοδοηικού διαγωνιζμού για ηην εκποίηζη και απομάκπςνζη
εκηόρ Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος και επιβλαβούρ πλοίος – πλωηού
ναςπηγήμαηορ Δ/Γ-Ο/Γ TZET ΦΔΡΡΤ 1, πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή

απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ Α.Δ.
αξηζκόο απόθαζεο: 185
Δγθξίζεθαλ:
Α. Σν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ
γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηόο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ
επηθίλδπλνπ θαη επηβιαβνύο πινίνπ – πισηνύ λαππεγήκαηνο «Δ/Γ-Ο/Γ ΣΕΔΣ ΦΔΡΡΤ
1», πνπ βξίζθεηαη ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηό 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο από 29-7-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη: α) ηος Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ
ηος ανοικηού πλειοδοηικού διαγωνιζμού για ηην εκποίηζη και απομάκπςνζη
εκηόρ Λιμένα Πειπαιά ηος επικίνδςνος και επιβλαβούρ πλοίος – πλωηού
ναςπηγήμαηορ «Δ/Γ-Ο/Γ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ», πος βπίζκεηαι ζηην λιμενική πεπιοσή
απμοδιόηηηαρ ηος ΟΛΠ Α.Δ.(ΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΗ ΒΑΗ ΠΔΡΑΜΑΣΟ)
αξηζκόο απόθαζεο: 186
Δγθξίζεθαλ:
Α. Σν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθπνίεζε θαη απνκάθξπλζε εθηόο Ληκέλα Πεηξαηά ηνπ επηθίλδπλνπ
θαη επηβιαβνύο πινίνπ – πισηνύ λαππεγήκαηνο «Δ/Γ-Ο/Γ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. (ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ
ΠΔΡΑΜΑΣΟ).
Β. Ζ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ σο άγνλνπ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο
εθθίλεζεο θαηά πνζνζηό 20% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο από 28-7-2011
δηελεξγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

