ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.
Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61),
1268/62 (ΦΕΚ 490/62), 821/78 (ΦΕΚ 1008/78, 310/80 (ΦΕΚ 550/80), 242/83 (ΦΕΚ
69/84), 131/2007 (ΦΕΚ 904/Β/2007)

Πειραιάς 8/6/2007

Άρθρον 1
Γενικαί διατάξεις

Η Υδροδότησις εν τη περιοχή του Λιμένος Πειραιώς, ήτοι η παροχή ποσίμου
ύδατος εκ του δικτύου του λιμένος, α) εις πλοία ή πλωτά μέσα παντός είδους, β) εις
εγκαταστάσεις ξηράς ή και εις πάντα τρίτον και γ) εις τας υπηρεσίας του ΟΛΠ
διενεργείται υπό του ΟΛΠ διά των μέσων και των υπηρεσιών του ΟΛΠ.
1.

Το ύδωρ παρέχεται υπό της υπηρεσίας του ΟΛΠ εις τους ανωτέρω μέσω
υδρομετρητών, σταθερών ή φορητών.
2.

3. Η σύνδεσις των δεξαμενών ύδατος, κρουνών ή άλλων εγκαταστάσεων του
ζητούντος να προμηθευθή ύδωρ, με τα στόμια υδροδοτήσεως των υδροφόρων του
ΟΛΠ ή του δίκτύου υδρεύσεως του λιμένος, γίνεται μόνον υπό των προς τούτο
τεταγμένων αρμοδίων οργάνων της Υδροληψίας του ΟΛΠ, η δε γενομένη
υδροδότησις αποδεικνύεται μόνον διά των κατά τας κειμένας διατάξεις οριζομένων
και συντασσομένων εγγράφων πράξεων υδροδοτήσεως.

Άρθρον 2
Διαδικασία Υδροδοτήσεως

1. Προς εκτέλεσιν οιασδήποτε υδροδοτήσεως εγκαταστάσεων ξηράς, πλοίου ή
οιουδήποτε πλωτού μέσου, δέον όπως αναγγελθώσι εις την Διεύθυνση Λιμενικών
Εξυπηρετήσεων (Τμήμα Παροχής Ύδατος και Τηλεφώνων) τα στοιχεία ταύτης ήτοι
ονομασία και είδος του σκάφους, σημείον αγκυροβολίας, ονοματεπώνυμον και
διεύθυνσις πράκτορος, χρονολογία και ώρα ενάρξεως υδροδοτήσεως, ως και η
ζητουμένη περίπου ποσότης ύδατος εις κυβικά μέτρα προφορικώς, τηλεφωνικώς ή
και εγγράφως.
2. Η αναγγελία αύτη με τα κατά περίπτωσιν διάφορα στοιχεία δέον να
πραγματοποιείται και υπό οιουδήποτε ετέρου, ζητούντος παροχήν ποσίμου ύδατος
δι’ εγκαταστάσεις ευρισκομένας εντός της περιοχής του ΟΛΠ ή δι’έργασίας
εκτελουμένας υπ’ αυτού εντός της αυτής περιοχής, εν γνώσει του ΟΛΠ ως π.χ.
εργολάβους έργων κ.λ.π.
3. α. Βάσει της κατά τα ανωτέρω αναγγελίας ήτις δέον να διενεργείται εγκαίρως,
η υπηρεσία προετοιμάζει τα της αποστολής του συνεργείου Υδροδοτήσεως
(Υδροφόρου πλοίου κ.λ.π.) προς πραγματοποίησιν ταύτης κατά την καθορισθείσαν
ημέραν και ώραν.
β. Ουδεμία υδροδότησις ενεργείται άνευ προηγουμένης καταβολής υπό του
ενδιαφερομένου των αντιστοίχων δικαιωμάτων παροχής ύδατος μετά των τυχόν
προσαυξήσεων εις το Τμήμα Εσόδων της Διευθύνσεως Λιμενικών Εξυπηρετήσεων.
γ. Της αμέσου προπληρωμής εξαιρούνται υδροδοτήσεις:
γα. Εις πολεμικά πλοία πάσης Εθνικότητος και τα βοηθητικά αυτών σκάφη, ως
και εις Δημοσίας Υπηρεσίας του Λιμένος και
(γβ) Εις κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφενεία κ.λ.π. εγκατεστημένα εις
την κατά νόμον εδαφικήν περιοχήν του λιμένος, πλην όμως εις περίπτωσιν
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καθυστερήσεως εξοφλήσεως, μετά την ειδοποίησιν υπό του Τμήματος Εσόδων
διακόπτεται η παροχή ύδατος εις ταύτα.
δα. Αντί της εις μετρητά προπληρωμής οι ενδιαφερόμενοι δύνανται έναντι
προσεχών υποχρεώσεών των εξ υδροδοτήσεων να καταθέτουν εις την αρμοδίαν
Υπηρεσίαν του ΟΛΠ εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης. (Πράξις ΔΣ/ΟΛΠ 821/78 –
ΦΕΚ 1008/78)
Στην περίπτωση αυτή μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων ημερών από κάθε
υδροδότηση οι υπόχρεοι οφείλουν να εξοφλήσουν τα αντίστοιχα δικαιώματα,
διαφορετικά από την επομένη ημέρα της υδροδότησης βαρύνονται με προσαύξηση
εκπρόθεσμης εξόφλησης χρεών κατά αδιαίρετο μήνα καθυστέρησης’’ (Πράξις
ΔΣ/ΟΛΠ 242/84 ΦΕΚ 69/84 & Απόφ. ΔΣ/ΟΛΠ 131/2007 ΦΕΚ 904/Β/2007).
δ(β) Εάν ο αιτών την υδροδότηση πλοίου δεν έχει εξοφλήσει δικαιώματα
προηγουμένης υδροδότησης του ιδίου ή άλλου πλοίου, εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, τα οποία καλύπτουν το ποσό της κατατεθειμένης εγγύησης, η αρμοδία
Υπηρεσία του Ο.Λ.Π. Α.Ε - Τμήμα Υδροδότησης, θα προβαίνει στην παροχή ύδατος
μόνον κατόπιν προκαταβολής των δικαιωμάτων υπό του υποχρέου.
Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής πραγματοποιείται, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Λιμενικών Εξυπηρετήσεων, η δε
κατάπτωσή της υπέρ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για ανεξόφλητες οφειλές από υδροδοτήσεις
πλοίων, εναπόκειται στην κρίση της Δ/νσης Οικονομικού. (Απόφ. ΔΣ/ΟΛΠ
131/2007 ΦΕΚ 904/Β/2007).
4. Ο ΟΛΠ διαθέτει τον αναγκαιούντα μετρητή και τους κανναβοσωλήνας από του
σημείου λήψεως ύδατος του χερσαίου δικτύου ή από του υδροφόρου, μέχρι του
στομίου υποδοχής του παρεχομένου ύδατος, του υδρολήπτου υποχρεουμένου όπως
παρέχη πάσαν διευκόλυνσιν προς κανονικήν και ταχείαν παραλαβήν της ζητηθείσης
ποσότητος ύδατος και αποφυγήν ζημιών ή ατυχημάτων.
5. α. Ο υδρολήπτης δέον όπως παρακολουθή τας ενδείξεις του μετρητού
υδροδοτήσεως, τόσον κατά την έναρξιν όσον και κατά την λήξιν ταύτης, ίνα
συμφωνήσει μετά του Συνεργείου επί της χορηγηθείσης εις αυτόν ποσότητος ύδατος,
βεβαιώνει δε την ακρίβεια της παραληφθείσης υπ’αυτού ποσότητος ύδατος ως τας
ώρας ενάρξεως και λήξεως της υδροδοτήσεως διά της υπογραφής του τιθεμένης υπό
της εντύπου εντολής υδροδοτήσεως, επί της οποίας σημειούνται και αι παρατηρήσεις
διά τυχόν προξενηθείσας ζημίας, καθυστερήσεις κ.λ.π.
β. Υποβαλλόμεναι τυχόν διαμαρτυρίαι επί θεμάτων υδροδοτήσεως περί ων
δεν έχει γίνει μνεία και δεν ανεγράφησαν κατά τα ως άνω καθοριζόμενα, δεν
λαμβάνονται υπ΄ όψιν.
γ. Εν περιπτώσει αρνήσεως του υδρολήπτου να βεβαιώση διά της υπογραφής
του τα στοιχεία της υδροδοτήσεως, αναγράφονται υπό του Προϊσταμένου του
Συνεργείου επί της εντύπου εντολής υδροδοτήσεως τα αίτια της αρνήσεως,
βεβαιούμενα διά της υπογραφής του.
Η βεβαίωσις αύτη είναι ισχυρά απέναντι οιασδήποτε αξιώσεως του υδρολήπτου, ως
οφειλομένη εις ιδίαν αυτού παράλειψιν.
6. Αι αναγγελίαι αύται γίνονται προς την Υδροληψίαν του ΟΛΠ κατά τας εκάστοτε
εργασίμους ημέρας και από ώρας 06.00 μέχρι 20.00. Προκειμένου περί
υδροδοτήσεως από ξηράς, η αναγγελία δέον να πραγματοποιήται τουλάχιστον 2
ώρας προ της ζητουμένης ώρας ενάρξεως υδροδοτήσεως , προκειμένου δε περί
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υδροδοτήσεως δι’ υδροφόρου, τουλάχιστον 4 ώρας προ της ζητουμένης ώρας
ενάρξεως υδροδοτήσεως.
7. Αναγγελίαι υδροδοτήσεων αφορώσαι συνεχή παροχήν ύδατος εις πλοία ή
εγκαταστάσεις ξηράς εις μικράς ποσότητας ωριαίως δέον να καθορίζωσι την ακριβή
ώραν ενάρξεως και λήξεως ταύτης, οπότε τα αντίστοιχα δικαιώματα του ΟΛΠ
εισπράττονται βάσει της πιθανής καταναλώσεως ύδατος δια γραμματίου
προκαταβολής εκκαθαριζομένου μετά την λήξιν της υδροδοτήσεως.
8. Μικρά πλοία (ιστιοφόρα, πετρελαιοκίνητα) ζητούντα παροχήν ύδατος εις
σημείον όπου δεν υφίσταται εισέτι δίκτυον υδρεύσεως του ΟΛΠ, υποχρεούνται όπως,
κατόπιν σχετικής υποδείξεως της Υπηρεσίας, μεθορμισθώσι εις το πλησιέστερον
σημείον όπου υπάρχει κρουνός υδρεύσεως. Ταύτα ευθύς μετά το πέρας της
υδροδοτήσεώς των επανέρχονται εις το αρχικόν αγκυροβόλιόν των.
Άρθρον 3
Ειδικαί Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η παροχή ύδατος εις οιονδήποτε έτερον σκάφος εκτός του εν τη
εντολή υδροδοτήσεως αναγραφομένου , ως και η λήψις ύδατος εκ του δικτύου του
ΟΛΠ άνευ τηρήσεως των εν τω παρόντι Κανονισμώ οριζομένων διατυπώσεων.
Επίσης απαγορεύεται η δι’ οιονδήποτε λόγον επέμβασις ξένων προς την Υπηρεσίαν
του ΟΛΠ ατόμων εις τας εγκαταστάσεις και συσκευάς υδροδοτήσεως του ΟΛΠ.
2. Ο ΟΛΠ δικαιούται να ορίζη την σειράν της υδροδοτήσεως, αναλόγως της
ώρας αναγγελίας, της ορισθείσης ώρας ενάρξεως υδροδοτήσεως και των
δυνατοτήτων και αναγκών της Υπηρεσίας.
Επίσης ουδεμίαν υπέχει ευθύνην εν περιπτώσει καθυστερήσεως ή και ματαιώσεως
της υδροδοτήσεως λόγω βλάβης του δικτύου ή των μετρητών ή εξ ανωτέρας βίας ή
απαγορεύσεως της διόδου του Συνεργείου Υδροδοτήσεως εκ του διαύλου του
Πολεμικού Ναυστάθμου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ως και εις περίπτωσιν μη παροχής
ολοκλήρου της ζητηθείσης και τυχόν προκαταβολικώς πληρωθείσης ποσότητος
ύδατος, επιστρέφονται εις τον ζητήσαντα την υδροδότησιν, τα επί πλέον
εισπραχθέντα κατά τα κεκανονισμένα.
3. α. Η εκ του δικτύου του λιμένος παροχή ύδατος εις τας ιδιωτικάς υδροφόρους
επιτρέπεται υπό την αυστηράν προϋπόθεσιν ότι το ούτω παρεχόμενο ύδωρ θα
διατεθή εκτός της λιμενικής περιοχής του ΟΛΠ.
β. Δια την πληρεστέραν εξασφάλισιν της ως άνω προϋποθέσεως ο πλοίαρχος
της ιδιωτικής υδροφόρου οφείλει να καταθέση εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του ΟΛΠ
προ της υδροδοτήσεως της υδροφόρου του, υπεύθυνον δήλωσιν κατά τας διατάξεις
του Ν. 105/1969, αναλόγου περιεχομένου.
γ. Δι’ οιονδήποτε διαπιστουμένην παράβασιν ιδιωτικής υδροφόρου ήτις
εξακριβωμένως προέβη εις παράνομον υδροδότησιν εντός περιοχής ΟΛΠ, πέραν
των υπό του Νόμου προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων εις βάρος του υπαιτίου,
επιβάλλεται και δι’ αποφάσεως Γενικού Διευθυντού προσωρινή απαγόρευσις
ανεφοδιασμού της υδροφόρου εκ του δικτύου του ΟΛΠ διαρκείας μέχρι εξ (6) μηνών.
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Επί υποτροπής της παραβάσεως, δύναται δι’ αποφάσεως του ΔΣ του ΟΛΠ να
επιβληθή απαγόρευσις υδροδοτήσεως της υπαιτίου υδροφόρου διαρκείας άνω των 6
μηνών και μέχρις οριστικής διακοπής παροχής ύδατος εκ του δικτύου του λιμένος.
Την διαδικασίαν της κατά τ’ ανωτέρω επιβολής των κυρώσεων κινεί η αρμοδία
Διεύθυνσις Λιμενικών Εξυπηρετήσεων του ΟΛΠ.
δ. Η προς τα ιδιωτικά υδροφόρα σκάφη παροχή ύδατος εκ των κρουνών του
ΟΛΠ γίνεται κατά τας πρωϊνάς ώρας ή εν αδυναμία καλύψεως των αντιστοίχων
απαιτήσεων των, και κατά τας απογευματινάς ώρας, αλλά πάντως μέχρι της 20.00
ώρας κατ’ ανώτατον όριον.
Τα σημεία του λιμένος, εκ των οποίων θα παρέχεται εκάστοτε ύδωρ προς τα σκάφη
ταύτα, καθορίζονται υπό του Τμήματος Παροχής Ύδατος και Τηλεφώνων, μετ’
εκτίμησιν υπ’ αυτού των εκάστοτε δυνατοτήτων του δικτύου του λιμένος προς
εξυπηρέτησιν κατά προτεραιότητα των ιδίων υδροφόρων σκαφών του ΟΛΠ, ως και
των αναγκών του λιμένος γενικώτερον. (Πρ. ΔΣ/ΟΛΠ 310/80 ΦΕΚ 550/80).
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