ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π.
Κωδικοποίησις των ακολούθων πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π.:
276/70(ΦΕΚ 400/70), 1034/74(ΦΕΚ 341/75), 239/75(ΦΕΚ 999/76), 212/77(ΦΕΚ
281/77), 1019/78(ΦΕΚ 81/79), 68/79(ΦΕΚ 335/79), 104/80(ΦΕΚ 162/80),
842/80(ΦΕΚ 79/81), 336/81(ΦΕΚ 487/81), 24/82(ΦΕΚ 127/82), 158/82(ΦΕΚ 765/82),
13/83(ΦΕΚ 271/83), 149/83(ΦΕΚ 665/83), 111/84(ΦΕΚ 795/84), 278/85(ΦΕΚ
783/85), 254/85(ΦΕΚ 150/87), 111/88(ΦΕΚ 305/88), 261/88(ΦΕΚ 905/88),
424/89(ΦΕΚ 5/90), 210/90(ΦΕΚ 468/90), 33/91(ΦΕΚ 427/91), 582/91(ΦΕΚ 344/92),
451/92(ΦΕΚ 857/93), 54/94(ΦΕΚ 584/94), 447/94(ΦΕΚ 704/95), 311/96(ΦΕΚ 3/97),
230/97(ΦΕΚ 980/97), 75/98 (ΦΕΚ 2/99), 86/99 (ΦΕΚ 1625/99), 9/01,217/01,176/02,
139/2003, 305/2005 (ΦΕΚ1842/2005),1/2006 (ΦΕΚ175/B/2006), 143/2006 (ΦΕΚ
901/B/2006), 285/2007 (ΦΕΚ 2366/B/2007), 241/2008 (ΦΕΚ 2357/Β/2008)

Πειραιάς 1- 12-2008

Για την παροχή ποσίμου ύδατος από τον Ο.Λ.Π. στα πλοία και κάθε είδους πλωτά
ναυπηγήματα εσωτερικού-εξωτερικού, καθώς και σε τρίτους στις εγκαταστάσεις
ξηράς, τα ανά κυβικό μέτρο (Μ3) ύδατος δικαιώματα, καθορίζονται στα επόμενα
κεφάλαια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Στην κατά νόμο λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Π. (χερσαία και θαλασσία) όπως αυτή
προσδιορίζεται στο προσηρτημένο διάγραμμα με τα στοιχεία Α’ Ζώνη.
Ι. Σε πλοία και κάθε τύπου πλωτά ναυπηγήματα εσωτερικού
α. Από τους κρουνούς του δικτύου του Ο.Λ.Π. ανά Μ3 4,820 €
β. Από τις πλωτές υδροφόρους του Ο.Λ.Π.
ανά Μ3 5,562 €
ΙΙ. Σε πλοία και κάθε τύπου πλωτά ναυπηγήματα εξωτερικού
α. Από τους κρουνούς του δικτύου του Ο.Λ.Π. ανά Μ3 4,820 €
β. Από τις πλωτές υδροφόρους του Ο.Λ.Π.
ανά Μ3 5,562 €
ΙΙΙ. Σε πολεμικά πλοία κάθε εθνικότητας και στα βοηθητικά αυτών σκάφη
α. Από τους κρουνούς του δικτύου του Ο.Λ.Π. ανά Μ3 4.820 €
β. Από τις πλωτές υδροφόρους του Ο.Λ.Π.
ανά Μ3 5,562 €
IV. Σε

βυτιοφόρα αυτοκίνητα και πλωτές υδροφόρους τρίτων και σε
εργολάβους κατασκευής έργων του λιμένα
Από τους κρουνούς του δικτύου του Ο.Λ.Π. ανά Μ3 3,762 €

V. Στις δημόσιες υπηρεσίες του λιμένα

Από τους κρουνούς του δικτύου του Ο.Λ.Π. ανά Μ3

3,762 €

VI. Στις εγκαταστάσεις ξηράς της κατά νόμο εδαφικής περιοχής του λιμένα

(Καφενεία, κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π.) 3,762 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
1. Για την παροχή ποσίμου ύδατος με τις πλωτές υδροφόρους του Ο.Λ.Π. σε όλη
την έκταση της περιοχής Β’ Ζώνης όπως αυτή προσδιορίζεται στο προσαρτημένο
διάγραμμα:
α. Σε κάθε είδους και τύπου πλοία και πλωτά ναυπηγήματα όπως και στις
εγκαταστάσεις ξηράς της ίδιας περιοχής 5,562 €
β. Σε πολεμικά πλοία κάθε εθνικότητας και στα βοηθητικά αυτών σκάφη 5,562 €.
2. α. Για την παροχή ποσίμου ύδατος με τις πλωτές υδροφόρους του Ο.Λ.Π.
στην περιοχή της Γ’ Ζώνης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο διάγραμμα
υδροδοτήσεων που εγκρίθηκε με την 68/79 πρ. ΔΣ/ΟΛΠ (ΦΕΚ 335/Β/6-4-79) ορίζεται
το ανά Μ3 τιμολόγιο που ισχύει για τη Β’ Ζώνη προσαυξημένο κατά 50%.
β. Παροχή ποσίμου ύδατος στην περιοχή της Γ’ Ζώνης μπορεί να γίνει ύστερα
από έγκριση του Προϊσταμένου των Λιμενικών Εξυπηρετήσεων κατ’ εκτίμηση των
υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Για κάθε παροχή ποσίμου ύδατος σε οποιουδήποτε είδους και τύπου πλοία και
πλωτά ναυπηγήματα και σε πλωτές υδροφόρους «Τρίτων» κατά τις νυκτερινές ώρες
(από 21.00 έως 06.00), και κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρετέες ημέρες, τα
δικαιώματα τα αναφερόμενα στα προηγούμενα Κεφάλαια Α’ και Β’ προσαυξάνονται
κατά ποσοστό 30%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα

κατώτερα όρια των δικαιωμάτων του Ο.Λ.Π. για κάθε περίπτωση
υδροδότησης καθορίζονται ως κατωτέρω:
α. Από τους κρουνούς του δικτύου του ΟΛΠ Μ3 τουλάχιστον Πέντε (5).
β. Από τις πλωτές υδροφόρους του ΟΛΠ στην Α’ Ζώνη της λιμενικής περιοχής του
ΟΛΠ Μ3 τουλάχιστον Είκοσι (20).
γ. Από τις πλωτές υδροφόρους του ΟΛΠ στην περιοχή της Β΄ Ζώνης Μ3
τουλάχιστον Πενήντα (50).
δ. Από τις πλωτές υδροφόρους του ΟΛΠ στην περιοχή της Γ’ Ζώνης Μ3
τουλάχιστον Εκατόν πενήντα (150)

2. Για καθυστέρηση έναρξης ή διακοπής της υδροδότησης και η εκ νέου συνέχιση

αυτής, οφειλομένη σε υπαιτιότητα του υδροδοτούμενου πλοίου ή εγκατάστασης,
καταβάλλονται για κάθε ώρα (κλάσμα ώρας υπερβαίνον τα 15΄λογίζεται ως ώρα)
τα ακόλουθα δικαιώματα:
α. Κατά τις εργάσιμες ημέρες από 07.30 - 22.00 : 21,020 €
β. ‘’
‘’
‘’
‘’
από 22.00 - 05.00 : 38,887 €
γ. Κατά τις αργίες
από 07.30 - 22.00 : 36,785 €
δ. ‘’
‘’ ‘’
από 22.00 - 05.00 : 54,652 €
3. Για υδροδοτήσεις σε περιοχές πέραν των ορίων της Γ’ Ζώνης αποφασίζει κατά

περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ που καθορίζει και τα ανάλογα
δικαιώματα.
4. Για την παράνομη υδροδότηση πλοίων ή εγκαταστάσεων καθώς και για
οποιαδήποτε παράνομη υδροληψία στη λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Π. ΑΕ επιβάλλεται
διοικητική κύρωση 1.571,827 €. (Αποφ. ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ 143/29-5-2006)
α) Στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών υδροφόρων σκαφών και βυτιοφόρων
αυτοκινήτων πέραν των προβλεπομένων κυρώσεων από το εδαφ. γ’ της παρ. 16 του
άρθρου 4 του Α.Ν. 1559/50, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1630/51 και από το εδαφ. γ’
της παραγ. 3 του άρθρου 3 του «Ειδικού Κανονισμού Υδροδότησης πλοίων και
εγκαταστάσεων ξηράς από τον Ο.Λ.Π.».
β) Στους ναυτικούς πράκτορες και πλοιοκτήτες που χρησιμοποιούν για την
υδροδότηση των πλοίων τους, που βρίσκονται στη λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Π.,
ιδιωτικές υδροφόρους και ιδιωτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα.
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γ) Σε οιονδήποτε πραγματοποιεί παράνομη υδροληψία από το δίκτυο του Ο.Λ.Π.
Α.Ε. σε οποιοδήποτε σημείο της λιμενικής περιοχής του. (Αποφ. Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε.
143/29-5-2006).
• Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών η σχετική διοικητική κύρωση
διπλασιάζεται.
• Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο
του Ο.Λ.Π. ή από οποιαδήποτε δημοσία αρχή του λιμένος και αναφέρεται στο
Τμήμα Υδροδότησης της Δ/νσης Λιμενικών Εξυπηρετήσεων του Ο.Λ.Π., το
οποίο επιμελείται της επιβολής της διοικητικής κύρωσης.
5. Για υδροδοτήσεις πλοίων με ιδιωτικές υδροφόρες στις περιοχές στις οποίες δεν
υπάρχει δίκτυο του ΟΛΠ ΑΕ απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΛΠ
ΑΕ και η καταβολή δικαιώματος 15 € από τους αιτούντες.
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