ΘΕΜΑ: Έγκριση Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης Περιόδου 1/1/2012-30/6/2012.
αριθµός απόφασης: 127
Εγκρίθηκαν:
Α. Η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης
2012 (Περίοδος 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012), η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3556/ 2007 (άρθρο 5, παρ. 6) και τις εκδοθείσες αποφάσεις 1/434/3-7-2007
και 7/448/11-10-2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαµβάνει:
α) Τις δηλώσεις των εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β) Την εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
γ) Την έκθεση Επισκόπησης/Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
δ) Τις οικονοµικές καταστάσεις και ειδικότερα:
- Την Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου από 1/1/2012 – 30/6/2012
- Την Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2012
- Την Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την περίοδο από 1/1/2012 – 30/6/2012
- Την Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 1/1/2012 –
30/6/2012
ε) Τις Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
στ) Τα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1/1/2012 – 30/6/2012.

Η

Η

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) διενέργειας δηµόσιου, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισµού για την
τριετή ανάθεση των εργασιών καθαρισµού, συλλογής και αποµάκρυνσης, µε
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, ρυπογόνων υλικών και ουσιών των θαλάσσιων και
παράκτιων χώρων της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ ΑΕ, προϋπολογισµού 837.690€
πλέον ΦΠΑ 23% β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
αριθµός απόφασης: 129
Εγκρίθηκαν:
1) Η διενέργεια δηµόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την τριετή ανάθεση των εργασιών
καθαρισµού, συλλογής και αποµάκρυνσης, µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, ρυπογόνων
υλικών και ουσιών των θαλάσσιων και παράκτιων χώρων της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε.
2) Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, µε την διαγραφή των σχετικών άρθρων που αφορούν
στον καθαρισµό των µόνιµων και πλωτών δεξαµενών.
3) Η πίστωση συνολικού ποσού 837.690 €, σε βάρος Κ.Α. 64.98.14 πλέον ΦΠΑ 23%
συνολικού ποσού 192.668,70 € σε βάρος Κ.Α. 54.00.64.0023, για τρία (3) έτη, η οποία
κατανέµεται ως εξής:
i) ποσό 46.540 € από 01-11-2012 έως 31-12-2012, σε βάρος του ΚΑ 64.98.14., του
αναλογούντος ΦΠΑ 23% ποσού 10.704,20 € (ΚΑ 54.00.64.0023.) και της χρήσης 2012.
ii) ποσό 279.230 €, από 01-01-2013 έως 31-12-2013, σε βάρος του ΚΑ 64.98.14., του
αναλογούντος ΦΠΑ 23% ποσού 64.222,90 € (ΚΑ 54.00.64.0023.) και της χρήσης 2013.
iii) ποσό 279.230 €, από 01-01-2014 έως 31-12-2014 σε βάρος του ΚΑ 64.98.14, του
αναλογούντος ΦΠΑ 23% ποσού 64.222,90 € (ΚΑ 54.00.64.0023.) και της χρήσης 2014.
iv) ποσό 232.690 €, από 01-01-2015 έως 31-10-2015 σε βάρος του ΚΑ 64.98.14, του
αναλογούντος ΦΠΑ 23% ποσού 53.518,70 € (ΚΑ 54.00.64.0023.) και της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισµού για την τριετή
ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας και αποκοµιδής στους χερσαίους χώρους του
ΟΛΠ Α.Ε.

αριθµός απόφασης: 130
Εγκρίθηκαν:
1) το Πρακτικό Νο2 τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισµού για την τριετή ανάθεση των
υπηρεσιών καθαριότητας και αποκοµιδής στους χερσαίους χώρους του ΟΛΠ Α.Ε.
2) η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών των εταιριών “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ”,
“ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ” & “ANTIPOLUTION ΑΝΕ” που έγιναν
αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Σύναψης σύµβασης Σύνδεσης ΦΒΣ ονοµαστικής ισχύος 430,08
kWp µε το ∆ίκτυο Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ µέσω του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ιαχειριστή Ελληνικού

∆ικτύου

∆ιανοµής

Ηλεκτρικής

Ενέργειας).

β)

Σύναψης

σύµβασης

πώλησης

ηλεκτρικής ενέργειας µε το ΛΑΓΗΕ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ).
αριθµός απόφασης: 131
Εγκρίθηκαν:
1) Η υπογραφή σύµβασης Σύνδεσης µε το ∆ίκτυο Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ µέσω της
∆Ε∆∆ΗΕ (∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Φ/Β σταθµού
ονοµαστικής ισχύος 430,08 kWp.
2) Η υπογραφή σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε το ΛΑΓΗΕ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για Φ/Β σταθµό ονοµαστικής ισχύος 430,08 kWp.
Β. Η έκδοση υπέρ του ΟΛΠ εγγυητικής επιστολής ποσού = 64.512,00 € (430,08 kW x 150 €/
kw) που απαιτείται για την υπογραφή σύµβασης µε το ∆Ε∆∆ΗΕ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ», αναδόχου εταιρίας
«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.».
αριθµός απόφασης: 132
Εγκρίθηκαν:
Α. Το από 28/02/2012 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου:
«∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ» αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»
όπως υπεγράφη από την αρµόδια προς τούτο ορισθείσα επιτροπή προσωρινής και
οριστικής παραλαβής για το έργο και
Β. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προκύπτουν από το άρθρο 27 παρ. 5 του
Π.∆.609/85.

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” αναδόχου
κοινοπραξίας “∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.”
αριθµός απόφασης: 133
Εγκρίθηκε:
Η χορήγηση γενικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 03-11-2012,
χωρίς κανένα άλλο δικαίωµα του αναδόχου πλην της χορήγησης της νοµίµου
αναθεωρήσεως των τιµών.

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός
Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού γερανού “ΚΩΣ”

Ν.Π. 70, που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε., στην
εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι
ποσού 1.100 € πλέον ΦΠΑ 23%.
αριθµός απόφασης: 136
Εγκρίθηκε:
Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά
του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού γερανού “ΚΩΣ” Ν.Π. 70, που βρίσκεται
στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε., στην εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι ποσού 1.100 € πλέον
ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού 1.353 €.

