ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔIEΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πειραιάς 18-5-2009
Πληροφ.:Μ.ΓΚΙΛΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τηλεφ.2104550179
e-mail:gilam@olp.gr
Αριθμ.Πρωτ.:
ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση της 90/28-4-2009 απόφασης Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε»
Σας γνωστοποιούμε την 90/28-4-2009 απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.Α.Ε η οποία
αφορά την παροχή κινήτρων για ενίσχυση του Car Terminal.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Β΄τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
το διατακτικό της είναι το ακόλουθο:
Α π ο φ α σί ζ ουμ ε
Α. Την έγκριση :
1. μη αναπροσαρμογής των τιμολογίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και κατά το β΄ εξάμηνο του
έτους 2009.
2. τροποποίησης της μεθόδου υπολογισμού της ισχύουσας κλίμακας τιμών των
αυτοκινήτων μεταφόρτωσης κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα για τα Ε/Κ.
3.της σμίκρυνσης των ορίων, ανά βαθμίδα, της κλίμακας των αυτοκινήτων
μεταφόρτωσης ως εξής:
Νέα Κλίμακα
Aρ. Κινήσεων
Χρέωση ανά κίνηση σε €
(κινήσεις ετησίως)
1-1.000
1.001-3000
3.001-8.000
8.001-15.000
15.001-25.000
25.001-75.000
75.001 και άνω

1.000
2.000
5.000
7.000
10.000
50.000

18,38
15,75
12,87
12,34
11,55
10,77
10,25

Β. Τη δυνατότητα συμφωνίας για εγγυημένη ελάχιστη ετήσια ποσότητα 20.000
αυτοκινήτων μεταφόρτωσης με τιμολόγηση flat rate της αντίστοιχης βαθμίδας της
κλίμακας.
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Γ. Την αναστολή εφαρμογής του ελαχίστου φορτίου ανά πλοίο για αυτοκίνητα
εισαγωγής και μεταφορτωνόμενα.
Δ. Την εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ,κατόπιν συμφωνίας για μακροχρόνια
αποθήκευση, με αύξηση κατά 50% του ελεύθερου χρόνου και έκπτωση έως 20% για τις
υπόλοιπες ημέρες, βάσει συγκεκριμένου αριθμού αυτοκινήτων και χρόνου παραμονής.
Ε. Την προσωρινή εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων Α.2,3 και Β. Γ. Δ. κατ΄ αρχήν
από 1-6-2009 μέχρι 31-12-2009 και επανεξέταση των μέτρων ανάλογα με την επιτυχία
τους και τις τότε διαμορφούμενες συνθήκες στη αγορά.
Ζ. Την εφαρμογή της νέας κλίμακας από 1-6-2009 ,λαμβάνοντας υπόψη τις
πραγματοποιηθείσες κινήσεις από ενάρξεως του έτους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κολοκοτρώνη 99
185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2.Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
3.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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