ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Συμβουλίου Διεύθυνσης 7-2-2011

Θέµα: Έγκριση: α) Πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας 300.000
κουτιών

νωπού, παστεριωµένου και οµογενοποιηµένου γάλακτος σε

συσκευασία ½ λίτρου µιας χρήσης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του
ΟΛΠ Α.Ε. β) Προσωρινής κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του παραπάνω
διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε., ποσού
129.000 €, πλέον ΦΠΑ..
αριθμός απόφασης (5)

Εγκρίθηκε:
Α. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια 300.000
κουτιών νωπού, παστεριωµένου και οµογενοποιηµένου γάλακτος σε συσκευασία
του ½ λίτρου µιας χρήσης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του ΟΛΠ Α.Ε..
Β. Η προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσµάτων του παραπάνω διαγωνισµού
στην εταιρεία ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε., αντί του ποσού των
129.000 €, πλέον 13% για ΦΠΑ.

ΣΧΕΔΙΟ
Θέµα: Έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών X-RAY’s και τριών (3)
µαγνητικών πυλών ελέγχου επιβατών, για τις ανάγκες των Επιβατικών
Σταθµών Κρουαζιέρας, β) διάθεσης πίστωσης ποσού 297.000,00 €, πλέον
ΦΠΑ.
αριθμός απόφασης (6)

Εγκρίθηκαν:
1) Η προµήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών X-RAYS
και τριών (3) µαγνητικών πυλών ελέγχου επιβατών µε πρόχειρο διαγωνισµό µε
δυνατότητα επαύξησης της ποσότητας µέχρι ποσοστού 50%.
2) Οι όροι του σχετικού πρόχειρου διαγωνισµού (συνηµµένο 1), σύµφωνα µε τον
οποίο η ανάθεση θα γίνει µε τη χαµηλότερη τιµή.
3) Η διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 297.000,00 €, για την πληρωµή της
σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 14.09.99 προϋπολογισµού επενδύσεων ΟΛΠ

έτους 2011 - 2012, πλέον ποσού 68.310,00 € για την πληρωµή του ΦΠΑ 23% που
αναλογεί.

Θέµα: Έγκριση: α) µίσθωσης για πενήντα τέσσερις µήνες χωρίς εξαγορά, δύο
λεωφορείων αστικού τύπου για την κάλυψη των αναγκών του επιβατικού
κοινού της Ακτοπλοΐας και της Κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιµένα Πειραιά.
β) πίστωσης ποσού 291.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% για την πληρωµή της
παραπάνω µίσθωσης και γ) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, µε
δηµοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

αριθμός απόφασης (7)

Εγκρίθηκαν:
Α. Η µίσθωση για πενήντα τέσσερις (54) µήνες χωρίς εξαγορά, δύο (2) λεωφορείων
αστικού τύπου για την κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού της
Ακτοπλοΐας και της Κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιµένα Πειραιά.
Β. Η έγκριση πίστωσης ποσού 291.600,00 € για την πληρωµή της µίσθωσης των (2)
λεωφορείων, που κατανέµεται ως εξής:
1) Ποσό 54.000,00 € (2.700,00 € Χ 2 Χ 10 µήνες), σε βάρος χρήσης έτους 2011
2) Ποσό 64.800,00 € (2.700,00 € Χ 2 Χ 12 µήνες), σε βάρος χρήσης έτους 2012
3) Ποσό 64.800,00 € (2.700,00 € Χ 2 Χ 12 µήνες), σε βάρος χρήσης έτους 2013
4) Ποσό 64.800,00 € (2.700,00 € Χ 2 Χ 12 µήνες), σε βάρος χρήσης έτους 2014
5) Ποσό 43.200,00 € (2.700,00 € Χ 2 Χ 8 µήνες), σε βάρος χρήσης έτους 2015
Γ. Η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, µε δηµοσίευση πρόσκλησης υποβολής
προσφορών.

