ΘΕΜΑ: Ίδρυση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία: «Πολιτιστική
Ακτή Πειραιά».
αριθµός απόφασης: 155
Εγκρίθηκαν:
Α. Η σύσταση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία: «Πολιτιστική Ακτή
Πειραιά».
Β. Η εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Γεώργιο Ανωµερίτη για
την επεξεργασία και οριστικοποίηση όλων των όρων σύστασης της ανωτέρω Εταιρείας και
την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού Συµφωνητικού – Καταστατικού αυτής.
Γ. Η διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της δηµοσίευσης της ανωτέρω
Εταιρείας µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών ΟΛΠ ΑΕ κατόπιν ειδικής
πληρεξουσιότητας από τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.

ΘΕΜΑ: Απόρριψη προσφυγής κατά της αριθµ. 130/29-08-2012 απόφασης ∆.Σ. ΟΛΠ
Α.Ε. και συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού για την ανάθεση των εργασιών
καθαριότητας των χερσαίων χώρων της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε.
αριθµός απόφασης: 157
Εγκρίθηκαν:
1) Η απόρριψη της αριθµ. 29645/07-09-2012 προσφυγής της ένωσης των εταιριών
“ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ” & της αριθµ. 29649/07-09-2012 προσφυγής
της ένωσης εταιριών “ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ” κατά της αριθµ. 130/2908-2012 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ Α.Ε., σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.
32386/01-10-2012 γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του
διαγωνισµού µε αρ. διακήρυξης 02/2012.
2) Η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών των εταιριών “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ – ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ”,
“ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ” λόγω δηµοσίου συµφέροντος και
3) Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στην εταιρία “ANTIPOLUTION ΑΝΕ”
αζηµίως και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της εταιρίας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Πρακτικού Νο1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισµού για την προµήθεια Φωτοβολταϊκού Σταθµού ισχύος 430 kWp. β)
Επανάληψης του ως άνω διαγωνισµού µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους..
αριθµός απόφασης: 158
Εγκρίθηκαν:
Α. Το πρακτικό αξιολόγησης Νο.1/10-10-2012 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.

Β. Η µη αποδοχή και των τριών (3) προσφορών ως τυπικά µη παραδεκτών για τους λόγους
που παρατίθενται στο πρακτικό Νο.1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
Γ. Η µαταίωση της διαδικασίας του διαγωνισµού και επανάληψη της µε τροποποιηµένους
όρους της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση του Πρακτικού Νο 2 οικονοµικής αξιολόγησης του διαγωνισµού για
την Ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονοµικής περίθαλψης των
υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ.
αριθµός απόφασης: 159
Εγκρίθηκαν:
Α. Το Πρακτικό Νο 2 οικονοµικής αξιολόγησης της Επιτροπής του διαγωνισµού για την
ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονοµικής περίθαλψης των υπαλλήλων
της ΟΛΠ ΑΕ.
Β. Η προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσµάτων του παραπάνω διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά στην εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» αντί ποσού
384,00€/άτοµο/έτος και ενδεικτικού συνολικού ποσού 364.800€ για την ετήσια πρόσθετη
ασφάλιση περίπου 950 υπαλλήλων.
Γ. Η εξουσιοδότηση προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΟΛΠ ΑΕ για την µετατροπή της
προσωρινής κατακύρωσης στην εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» σε οριστική, µε την
διαπίστωση της εµπρόθεσµης υποβολής των δικαιολογητικών ανάδοχο της παραγρ. 4.2 της
διακήρυξης καθώς και της πληρότητάς τους από την Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού.

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ Ε ΣΤΟ
ΠΕΡΑΜΑ.
αριθµός απόφασης: 160
Εγκρίθηκαν:
Α. Η εκτέλεση του έργου Επέκταση ∆υτικού Μώλου Λιµενίσκου Ε Στο Πέραµα.

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του λειτουργικού βάθους
κρηπιδώµατος Κρουαζιέρας έµπροσθεν του Σταθµού Αλκίµου.
.

αριθµός απόφασης: 161
Εγκρίθηκε:
Α. Η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του λειτουργικού βάθους κρηπιδώµατος
Κρουαζιέρας έµπροσθεν του Σταθµού Αλκίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του
Ν.4072/2012.

ΘΕΜΑ: Έγκριση κήρυξης διαγωνισµού ως άγονου και επαναπροκήρυξη Τεύχους
∆ιακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για τη Συµµετοχή σε
∆ιαγωνισµό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκµετάλλευση
Θεµατικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά.

.
αριθµός απόφασης: 162
Εγκρίθηκαν:
Α. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου.
Β. Η επαναπροκήρυξη Τεύχους ∆ιακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού
για την Συµµετοχή σε ∆ιαγωνισµό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και
Εκµετάλλευση Θεµατικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (Α΄ Φάση ∆ιαγωνισµούΠροεπιλογή Υποψηφίων).

ΘΕΜΑ: Έγκριση εργασιών αποξήλωσης, µεταφοράς και επανατοποθέτησης
προκατασκευασµένου παρεκκλησίου στη χερσαία λιµενική ζώνη ΟΛΠ Α.Ε..
αριθµός απόφασης: 163
Εγκρίθηκε:
Α. Η εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης, µεταφοράς και επανατοποθέτησης
προκατασκευασµένου παρεκκλησίου στη χερσαία λιµενική ζώνη ΟΛΠ Α.Ε., σύµφωνα µε την
αίτηση της ενορίας Αγίου Νικολάου Πειραιώς, τη σχετική τεχνική έκθεση και τον
προϋπολογισµό των εργασιών, της ως άνω υπηρεσιακής εισήγησης.

ΘΕΜΑ: Ανασύνθεση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 42 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού.
.
αριθµός απόφασης: 164
Εγκρίθηκε:
Α. Η ανασύνθεση του Πειθαρχικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Γενικού
Κανονισµού Προσωπικού, για την εξέταση ενστάσεων υπαλλήλων κατά ποινών που
επιβλήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως εξής :

α) Πρόεδρος ορίζεται, ο Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού ∆ικαίου και Ποινικής ∆ικονοµίας,
της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, Κοτσαλής Λεωνίδας
του Γεωργίου, µε αναπληρωτή του, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Ποινικού ∆ικαίου και
Ποινικής ∆ικονοµίας, της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου,
Αναγνωστόπουλο Ηλία.
β) Μέλη ορίζονται οι :
(i) Χατζάκος Σταύρος, Γενικός ∆ιευθυντής, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του, τον
Στάγια Νικόλαο, ∆ιευθυντή.
(ii) Τσίτουρας Θεόδωρος, ∆ιευθυντής, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του, τη Κουνά
Ανδρονίκη, ∆ιευθύντρια.
(iii) Γεωργακόπουλος Γεώργιος, ως τακτικό µέλος, αιρετός εκπρόσωπος των υπαλλήλων µε
αναπληρωτή του τον Κούζηλο Σάββα.
(iv) Πολυγένης Χαρίλαος, ως τακτικό µέλος, αιρετός εκπρόσωπος των υπαλλήλων µε
αναπληρωτή του τον Μιχαλόπουλο Μιχαήλ.

