ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ
ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π.
(όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόυαση ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ και τροποποιήθηκε με
την 77/28-3-2011 Απουάσεις ΔΣ ΟΛΠ AE)

ΠΔΗΡΑΗΑ
1/4/2011

ΟΡΗΜΟΗ
1.

Απζαίξεηε παξακνλή πινίνπ:
Θεσξείηαη ε παξακνλή ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζηε ιηκεληθή δψλε ηνπ
Ο.Λ.Π., ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή κεηά ηε ιήμε ηνπ εγθξηζέληνο
ρξφλνπ παξακνλήο.

2.

Αδηαίξεηε Ζκέξα
Αδηαίξεηε εκέξα ζεσξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 00.01΄ψξα έσο ηελ 24.00΄ ψξα ή
θαη θιάζκα απηήο.

3. Αδηαίξεηνο Μήλαο
Δλλνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα θαη ιήγεη ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ ή θιάζκα απηνχ.
4.

Αλαγθαζηηθή Μεζόξκηζε:
Θεσξείηαη ε ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε πινίνπ εληφο ηνπ ίδηνπ ιηκέλα

5.

Γηπιή Υωξεηηθόηεηα:
Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ κε δηπιέο δεμακελέο ή δηπιά ηνηρψκαηα.

6.

Έμωζη εηέξνπ:
Θεσξνχληαη ηα πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία παξαβάιινπλ έμσ απφ άιιν
πινίν πνπ είλαη παξαβεβιεκέλν ζε θξεπίδσκα.
.
Δγθεθξηκέλε Αθηνπινϊθή Γξακκή Δζωηεξηθνύ:
Ζ αθηνπιντθή γξακκή ε νπνία εθηειείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπο αξκφδηνπ Υπνπξγείνπ

7.

8.

Θαιάζζηα Πεξηνρή Ο.Λ.Π.:
Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο νπνίαο ηελ εθκεηάιιεπζε αζθεί ν Ο.Λ.Π. ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία

9.

Μόληκν Αγθπξνβόιην:
Οπνηνζδήπνηε ζαιάζζηνο ρψξνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αζθαιή αγθπξνβνιία ησλ
πινίσλ/πισηψλ λαππεγεκάησλ

10. Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε:
Ζ πεξηνρή(ζαιάζζηα ή ρεξζαία) εληφο ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε
λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε πινία
11. Οιηθή Υωξεηηθόηεηα:
Δίλαη ν ζπλνιηθφο εζσηεξηθφο φγθνο φισλ ησλ κφληκα ζθεπαζηψλ θαη θιεηζηψλ ρψξσλ
ηνπ πινίνπ πνπ βξίζθνληαη είηε θάησ απφ ην αλψηαην θαηάζηξσκα είηε πάλσ απφ απηφ.
12. Πινίν:
Θεσξείηαη θάζε ζθάθνο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ, πξννξηζκέλν
λα θηλείηαη απηνδχλακα ζηε ζάιαζζα.
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13. Πιωηό Ναππήγεκα:
Θεσξείηαη θάζε πισηή θαηαζθεπή, αλεμαξηήηνπ ρσξεηηθφηεηαο ή επάλδξσζεο, πνπ
πξννξίδεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ζε ζηαζεξή παξακνλή, θπξίσο εληφο
ιηκέλσλ, φξκσλ, πιεζίνλ παξάιησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο παξνρή γεληθά βνεζεηηθψλ
ππεξεζηψλ ζηε Ναπηηιία.
14. Πινίν / Πιωηό Ναππήγεκα «ελ ελεξγεία»:
Κάζε Πινίν / Πισηφ Ναππήγεκα ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε κεηαθνξά πξνζψπσλ,
ή πξαγκάησλ, ξπκνχιθεζε, επηζαιάζζηα αξσγή, αιηεία, αλαςπρή, επηζηεκνληθέο
έξεπλεο ή άιιν ζθνπφ ή επηζθεπάδεηαη.
15. Παξαβνιή:
Λέγεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ θαηά νιφθιεξε ηελ πιεπξά ηνπ ζην θξεπίδσκα, ην
θνηλψο ιεγφκελν πιεχξηζκα.
16. Πξπκλνδέηεζε:
Λέγεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ ζην θξεπίδσκα κε ην πίζσ κέξνο(πξχκλε) απηνχ.
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ΑΡΘΡΟ 1
Αληηθείκελν
Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη Τηκνιφγηα ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηάζεζεο επηζθεπαζηηθψλ
ζέζεσλ ζηελ θαηά λφκν ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο» Α.Δ. (ζην εμήο αλαθεξφκελε σο Ο.Λ.Π.), ε νπνία έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο επηζθεπαζηηθή δψλε, ηηο επηβαιιφκελεο ρξεψζεηο θαη ινηπά ζπλαθή
ζέκαηα.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίν Δθαξκνγήο - Γηαηππώζεηο
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή επί θάζε πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο πνπ
θαηαπιέεη ζηελ αλαθεξφκελε ζην πξνεγνχκελν άξζξν πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα εθηέιεζε
εξγαζηψλ επηζθεπήο /κεηαζθεπήο ή βξίζθεηαη ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. θαη αηηείηαη ηε
δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο.
Οη πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, θχξηνη ηνπ πινίνπ, λαπηηθνί πξάθηνξεο, πινίαξρνη, δηαρεηξηζηέο
θ.ι.π., ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ή ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ
ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία:
1. Αλαγγειία άθημεο θάζε πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο, σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Α΄.
2. Αίηεζε δηάζεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, 24 ψξεο πξηλ ηελ αηηεζείζα εκεξνκελία
δηάζεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο (σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Β΄).

ΑΡΘΡΟ 3
Δπηζθεπαζηηθέο Θέζεηο
Οη δηαζέζηκεο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο:
1. Καζνξηζκόο επηζθεπαζηηθώλ ζέζεωλ
Oη ζέζεηο πνπ δηαηίζεληαη πξνο επηζθεπή ή κεηαζθεπή πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π., θαηφπηλ εηζήγεζεο
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.
Με απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο,
κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ Κεληξηθνχ ιηκέλα σο «πξνζσξηλέο
επηζθεπαζηηθέο», γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ο αξηζκφο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ επηζθεπήο είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ
παξαθσιχνληαη νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, νη νπνίεο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ
πξνηεξαηφηεηα.
2. Υξνληθά όξηα παξακνλήο ζε επηζθεπαζηηθή ζέζε
α. Τν φξην παξακνλήο πινίσλ/πισηψλ λαππεγεκάησλ γηα επηζθεπή θαζνξίδεηαη, θαη’
αξρήλ, απφ ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ωο κέγηζηνο εγθξηλφκελνο ρξφλνο, κε
βάζε ηελ αξρηθή αίηεζε, νξίδεηαη απηφο ησλ 60 εκεξψλ.
Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, κπνξεί λα
εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ, ησλ εξγαζηψλ
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β.

γ.

πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζην πινίν κε βάζε ηα ππνβαιιφκελα ζρέδηα θαη ηηο
ινηπέο ζπλζήθεο πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο ή θαη ηνπ ιηκέλα γεληθφηεξα.
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε ηελ ππνβνιή λαππεγηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ λαππεγνχ ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα εγθξηζεί παξάηαζε κέρξη
θαη ηε ζπκπιήξσζε νιφθιεξνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ
πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο ζηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε.
Ζ παξάηαζε παξακνλήο ησλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ, πνπ θαηαιακβάλνπλ
πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο πέξαλ ηεο αξρηθήο έγθξηζεο, δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν νη ζέζεηο
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο», ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ.
Γηα ηελ πέξαλ ηνπ έηνπο, ζπλερή παξακνλή ζε επηζθεπαζηηθνχο ρψξνπο, απαηηείηαη
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία
ππνβάιιεηαη 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο θαη
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Λ.Π..
Δπάλνδνο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο γηα εξγαζίεο επηζθεπήο λνείηαη κφλν αλ ην
πινίν επαλέιζεη ζηνπο επηζθεπαζηηθνχο ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π. φρη ελσξίηεξα απφ
ελελήληα (90) εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο επηζθεπήο ηνπ, δηαθνξεηηθά ε
επηζθεπή ζεσξείηαη ζπλέρηζε θαη παξάηαζε ηεο πξνεγνχκελεο επηζθεπήο.

3. Πξνηεξαηόηεηα ρνξήγεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο.
α. Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ζέζεο γηα επηζθεπή θαζνξίδεηαη θαηά ζεηξά
εκεξνκελίαο θαηάπινπ ηνπ λαππεγήκαηνο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ΟΛΠ, ιακβάλνληαο
παξάιιεια ππ’ φςηλ θαη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαππεγήκαηνο
(βχζηζκα, πιάηνο, κήθνο θ.ι.π.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ησλ
θξεπηδσκάησλ θαη ην είδνο ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα
εθηειεζηνχλ, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά:
1. Δπηβαηεγά ηαθηηθψλ γξακκψλ (αθηνπιντθά, θξνπαδηεξφπινηα, νρεκαηαγσγά,
πνξζκεία).
2. Δπηβαηεγά πινία/πισηά λαππεγήκαηα ινηπψλ θαηεγνξηψλ.
3. Φνξηεγά πινία/πισηά λαππεγήκαηα ηαθηηθψλ γξακκψλ.
4. Λνηπά πινία θαη πισηά λαππεγήκαηα.
β. Σε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ε πξναλαθεξφκελε ζεηξά κπνξεί λα κεηαβιεζεί κεηά
απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ.
γ. Ωο εκεξνκελία θαηάπινπ ησλ πινίσλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα εθηέιεζε
θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζθεπαζηηθψλ, ιακβάλεηαη ε
εκεξνκελία ιήμεο ησλ εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο.
δ. Ωο εκεξνκελία θαηάπινπ ησλ λαππεγεκάησλ πνπ δεμακελίδνληαη ζηηο δεμακελέο ηνπ
Ο.Λ.Π. γηα ηε ρνξήγεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ
ζηηο δεμακελέο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 4
Γηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο.
1.

2.

3.

4.

5.

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ εμαζθάιηζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο (πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο,
θχξηνη ηνπ πινίνπ, πινίαξρνη, λαπηηθνί πξάθηνξεο ή δηαρεηξηζηέο) ππνρξενχληαη λα
ππνβάινπλ (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή) ζρεηηθή αίηεζε ζηελ αξκνδία ππεξεζία,
ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ ηελ αηηεζείζα εκεξνκελία επηζθεπήο, σο
ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Β.
Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο πινηνθηήηξηαο
εηαηξίαο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.
Σην ζπκθσλεηηθφ ζα θαηαγξάθνληαη νη εξγαζίεο απηέο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο
εθηέιεζήο ηνπο.
Αίηεζε κε ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ γίλεηαη δεθηή.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο άκεζεο ππνβνιήο ηνπ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθνχ θαηαηίζεηαη
ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκηζηεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο
ρνξήγεζεο ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο.
Με ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθνχ κέζα ζηε πξνζεζκία απηή ραξαθηεξίδεη ηελ
παξακνλή ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο απζαίξεηε, αλαδξνκηθά απφ ηελ
εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο.
Απφ ηελ πην πάλσ ππνρξέσζε απαιιάζζνληαη ηα πινία, πνπ θαηαιακβάλνπλ
πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο.
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο ζε πινία πνπ έρνπλ
δεμακελέο θνξηίνπ (π.ρ. δεμακελφπινηα, L.P.G, O.B.O., θ.ι.π.), ηα πινία απηά ζα πξέπεη
λα είλαη θελά θνξηίνπ θαη λα θαηαηίζεηαη, πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο,
Πηζηνπνηεηηθφ Απαιιαγήο Δπηθίλδπλσλ Αεξίσλ (GAS FREE εηζφδνπ).
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο ζε πινίν ην νπνίν
θέξεη θνξηίν, ζπλππνβάιινληαη επί πιένλ θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ
λα γλσκνδνηήζεη ν αξκφδηνο Φεκηθφο – Μεραληθφο ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ή
κε ηνπ θνξηίνπ:
α. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ αηηνχληνο ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε, φηη ην θνξηίν ηνπ πινίνπ
δελ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
β. Φνξησηηθή επί εκπνξεπκάησλ δηαθηλνχκελσλ θαηά ηξφπν ζπκβαηηθφ ή cargo manifest
επί εκπνξεπκάησλ δηαθηλνχκελσλ εληφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ Απαιιαγήο Δπηθίλδπλσλ Αεξίσλ (GAS FREE εηζφδνπ) επί θνξηίσλ
ρχδελ, πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ πινίνπ ζηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε.
Ζ αξκφδηα ππεξεζία πξσηνβαζκίσο, ή ν Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο δεπηεξνβαζκίσο,
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ή παξέρεη ηελ έγθξηζε γηα ηελ επηζθεπή ηνπ λαππεγήκαηνο
πξνζδηνξίδνληαο θαη ηε ζέζε επηζθεπήο.
Γχλαηαη λα εγθξηζεί αίηεκα γηα δηάζεζε ειεχζεξεο πιεπξάο ζε πινία ησλ νπνίσλ
εγθξίζεθε ε παξαβνιή ζε ζέζεηο επηζθεπήο πνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξαβνιήο
«έμσζη εηέξνπ πινίνπ». Ζ έγθξηζε παξέρεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξείο (3)
εκέξεο, κε ηελ ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ρξέσζεο γηα ηε ζέζε πνπ παξακέλεη θελή
σο ειεχζεξε πιεπξά.
Ζ δηάζεζε πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή, ζε πινία
αθηνπιντθψλ γξακκψλ ή θξνπαδηεξφπινηα, είλαη δπλαηή κφλν αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
ζέζεηο. Καηά ηε δηάζεζε απηψλ, πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ
Πεηξαηά σο θχξην ιηκέλα ζηα αθηνπιντθά ηνπο δξνκνιφγηα ή ζηηο θξνπαδηέξεο ηνπο πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ δηαρείκαζεο. Ο Ο.Λ.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
απνκάθξπλζε / κεζφξκηζε ησλ πινίσλ απηψλ αλ πξνθχςεη αλάγθε δηάζεζεο ηεο ζέζεο.
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6.

7.

Πινία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Πεηξαηά σο θχξην ιηκέλα ζηα αθηνπιντθά ηνπο
δξνκνιφγηα ή ζηηο θξνπαδηέξεο ηνπο, πξηλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζέζεσλ σο
πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ, είλαη δπλαηφλ λα παξακέλνπλ ζε πξνζσξηλέο
επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο, θαη επηβαξχλνληαη κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ην Άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ρξεψζεηο παξαβνιήο ή
πξπκλνδέηεζεο πξνζαπμεκέλεο θαηά 100%.
Ζ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ επηζθεπαδφκελσλ πινίσλ αλαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε
Δμππεξέηεζεο Πινίσλ ηνπ Ο.Λ.Π., ε νπνία νθείιεη λα αλαζέζεη ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζε
ππάιιειφ ηεο Ναππεγφ - Μεραληθφ.

ΑΡΘΡΟ 5
Τπνρξεώζεηο Δλδηαθεξόκελωλ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Με αίηεζε ζα πξέπεη λα δηνξίδεηαη απαξαίηεηα αληίθιεηνο ζηελ πεξηνρή ηεο
Πξσηεχνπζαο πξνο ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεηαη θάζε επίδνζε πνπ αθνξά ζην πινίν /
πισηφ λαππήγεκα. Ο κε δηνξηζκφο αληηθιήηνπ επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο.
Σε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί αίηεζε γηα δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο
ζέζεο ζε λαππήγεκα, φηαλ ππνβάιιεηαη απφ ελδηαθεξφκελν ηνπ νπνίνπ άιιν ζθάθνο
παξακέλεη απζαίξεηα ζε ζέζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Ο.Λ.Π. ή έρεη νθεηιέο πξνο ηνλ
Ο.Λ.Π. απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, γηα κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ο.Λ.Π.,
δεηείηαη απφ ηνλ αηηνχληα ε θαηάζεζε Υπεχζπλεο Γήισζεο - Βεβαίσζεο πεξί ηήξεζεο
ηεο πξνζεζκίαο απνκάθξπλζεο ηνπ ζθάθνπο απφ ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε ή ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κε δαπάλε ηνπ, ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη γηα ηε
δηεπθφιπλζε ησλ παξαπιεχξσο επηζθεπαδφκελσλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ.
Υπεχζπλε Γήισζε κπνξεί λα δεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία θαη γηα νπνηνδήπνηε
άιιν ιφγν.
Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, αιιά πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηεο, ν
ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη απαξαηηήησο Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ
Πεηξαηψο / Τκήκα Νενινγίσλ, πεξί ησλ πθηζηάκελσλ ηπρφλ βαξψλ ηνπ πινίνπ / πισηνχ
λαππεγήκαηνο. Δάλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ πξνθχπηεη φηη ην λαππήγεκα βαξχλεηαη κε
αλαγθαζηηθή ή ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ή απαγφξεπζε απφπινπ ή κεζεγγχεζε θ.ιπ., ν
Ο.Λ.Π. δελ ρνξεγεί επηζθεπαζηηθή ζέζε.
Τνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηνπ αηηεζέληνο ρξφλνπ γηα επηζθεπή,
ν ελδηαθεξφκελνο -κε ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζή ηνπ, σο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Γκπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 3, ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο έγθξηζεο.
Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο ηεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ αξρηθή,
ρσξίο φκσο ηελ ππνβνιή λένπ Πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κε χπαξμεο βαξψλ επί ηνπ
ζθάθνπο.
Δθ’ φζνλ εγθξηζεί ε δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη θαζνξηζζεί ν ρξφλνο παξακνλήο
ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζ’ απηήλ, ν αηηήζαο ππνρξενχηαη ζηελ
πξνθαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεψζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ
εγθξηζείζα πεξίνδν (είηε αξρηθή, είηε ζπκπιεξσκαηηθή).
Πξηλ απφ ηελ θαηάιεςε ηεο θαζνξηζκέλεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο απφ ην πινίν/πισηφ
λαππήγεκα, θαηαηίζεηαη ζηνλ Ο.Λ.Π. εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, είηε πξνθαηαβνιή,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

είηε εγγπεηηθή επηζηνιή Τξαπέδεο γηα πνζφ ίζν πξνο επξψ (€) 70,00 αλά κέηξν κήθνπο
ηνπ λαππεγήκαηνο, πξνο δηαζθάιηζε ηνπ έλαληη ησλ ελδερφκελσλ αμηψζεψλ ηνπ.
Ωο πξνθαηαβνιή ή εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαηίζεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε θαη θαη’
ειάρηζην, ην πνζφ ησλ επξψ (€) 2.500,00.
Οη αηηνχληεο ηε δηάζεζε πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ, κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ
ηελ αλσηέξσ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαη λα πξνθαηαβάινπλ ηηο ρξεψζεηο γηα ηελ
αξρηθά εγθξηζείζα ρξνληθή πεξίνδν, εληφο πελζεκέξνπ. Τν πελζήκεξν ππνινγίδεηαη:
α. Απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ησλ ζέζεσλ απηψλ ζηηο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο»,
γηα φζα πινία βξίζθνληαη ήδε ζηηο ζέζεηο απηέο.
β. Απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, εθφζνλ
έπεηαη ηεο
έληαμεο ηεο ζέζεο ηελ νπνία θαηαιακβάλεη
ζηηο «πξνζσξηλέο
επηζθεπαζηηθέο ».
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πελζεκέξνπ απφ ηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο λα έρνπλ
θαηαηεζεί νη πξνβιεπφκελεο (ζην παξφλ άξζξν) πξνθαηαβνιέο θαη εγγπήζεηο, ε
παξακνλή ηνπ πινίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην
Άξζξν 8 ρξεψζεηο, είηε απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο ζέζεο ζηηο «πξνζσξηλέο
επηζθεπαζηηθέο», είηε απφ ηελ επφκελε ηνπ ηειεπηαίνπ θαηάπινπ, εθφζνλ απηή έπεηαη
ηεο έληαμεο ηεο ζέζεο ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ζηηο «πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο».
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην πινίν / πισηφ λαππήγεκα παξακέλεη ζηε
ζέζε επηζθεπήο, ε πινηνθηήηξηα, ν πινίαξρνο θαη νη πξάθηνξεο απηνχ σο θαη πάληα ηα
πξφζσπα ηα νπνία εξγάδνληαη ή επηβαίλνπλ ζε απηφ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη
πξνο ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο ή δηαηάμεηο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη ηεο Ληκεληθήο Αξρήο.
Γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηα επηζθεπαζηηθά θξεπηδψκαηα, ν αηηψλ ππνρξενχηαη
λα έρεη εθνδηαζκέλν ην λαππήγεκα κε ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ αζθαιή
αγθπξνβνιία θαη παξακνλή ηνπ, ηα απαξαίηεηα κέζα ππξαζθαιείαο ηνπ ζε εηνηκφηεηα,
λα ην έρεη απαιιαγκέλν απφ επηθίλδπλεο, εχθιεθηεο ή εθξεθηηθέο χιεο θαη λα δηαζέηεη ην
απνιχησο αλαγθαίν πξνζσπηθφ θχιαμεο. Τέινο, πξνθεηκέλνπ πεξί δεμακελνπινίνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίδεη επί πιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ππεχζπλνπ Φεκηθνχ Ναπηηιίαο, φηη
εμαθνινπζεί λα είλαη απαιιαγκέλν απφ επηθίλδπλα αέξηα (GAS FREE ηχπνπ Β΄).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ή ηε ιήμε ηνπ εγθξηζέληνο ρξφλνπ, ηα πινία /
πισηά λαππεγήκαηα νθείινπλ λα απνκαθξχλνληαη ακέζσο, απειεπζεξψλνληαο ηελ
επηζθεπαζηηθή ζέζε, δηαθνξεηηθά ε παξακνλή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο απζαίξεηε.
Γηαηήξεζε ηεο παξαρσξεζείζαο ζέζεο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ην νπνίν
απνκαθξχλεηαη πξνζσξηλά θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ, γηα
δεμακεληζκφ ή ακκνβνιή ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε ηδησηηθά λαππεγεία, είλαη δπλαηή
κφλνλ κε ηελ θαηάζεζε έγγξαθεο δήισζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξηλ απφ ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ πινίνπ, φηη ζα επαλέιζεη γηα ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ην πινίν / πισηφ λαππήγεκα δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε ρξεψζεηο γηα ην δηάζηεκα ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ.
Ζ κε είζνδνο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζε επηζθεπαζηηθή ζέζε, ε νπνία έρεη
εγθξηζεί θαη δηαηεζεί, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο κεηά
ηελ παξέιεπζε 3 εκεξψλ, ηελ απψιεηα ηεο ζεηξάο εμππεξέηεζή ηνπ θαη ηελ
παξαθξάηεζε ηεο ρξέσζεο ησλ 3 εκεξψλ πνπ δέζκεπζε ηε ζέζε.
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ΑΡΘΡΟ 6
Απαγνξεύζεηο- Πεξηνξηζκνί ζηνπο Δπηζθεπαζηηθνύο Υώξνπο ηνπ Ο.Λ.Π
Οη εξγαζίεο απνζθσξίαζεο εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πινίσλ κε
ςεγκαηνβνιέο δηελεξγνχληαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Κπλφζνπξαο, κε ηελ απαξάβαηε
πξνυπφζεζε φηη απφ ηνπο ππφρξενπο εξγνιήπηεο ζα ηεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη εξγαζίεο ςεγκαηνβνιψλ εθηεινχληαη απφ εηδηθέο γηα ην ζθνπφ απηφ επηρεηξήζεηο, κε
εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ άδεηα ηνπ Ο.Λ.Π., ε νπνία ρνξεγείηαη εθφζνλ έρνπλ φιεο ηηο
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.
Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο
Δμππεξέηεζεο Πινίσλ.
2. Φξήζε θιφγαο απαγνξεχεηαη ξεηά ζηηο πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο ηνπ
θεληξηθνχ ιηκέλα, θαζψο θαη εξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ φριεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
(π.ρ. εξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ ππεξβνιηθφ ζφξπβν θ.ι.π.).
3. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ εμσηεξηθήο βαθήο κε κεραληθά κέζα απαγνξεχεηαη ξεηά ζε φιεο
ηηο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο ηνπ Ο.Λ.Π..
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 1-3 αλσηέξσ, θαηά παξάβαζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο,
ζπλεπάγεηαη, γηα ηνπο αηηήζαληεο ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, ηνλ
θχξην ηνπ πινίνπ, ηνλ πινίαξρν, ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο ή δηαρεηξηζηέο θ.ι.π., ηελ άκεζε
αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο δηάζεζεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο, ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο παξακνλήο
ηνπ πινίνπ σο απζαίξεηεο απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηεο επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη ηελ
απαγφξεπζε απφπινπ ηνπ πινίνπ κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ πξνμελεζείζαο δεκίαο ζε εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ή
εκπνξεχκαηα, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ο.Λ.Π. ή ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε απηφλ, πνπ
βξίζθνληαη εληφο ηεο ιηκεληθήο δψλεο. Τα κέηξα απηά αίξνληαη εθφζνλ θαηαηεζεί ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Τξαπέδεο
πνπ λα θαιχπηεη ην εθηηκψκελν θφζηνο απνθαηάζηαζεο θάζε δεκίαο.
4. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ην πινίν ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην
θξεπίδσκα θαζαξφ απφ θάζε θχζεσο ζθνππίδηα, πιηθά επηζθεπψλ, κεραλήκαηα , κπάδα
θ.ι.π.. Σε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαινγίδεηαη ην ζρεηηθφ θφζηνο θαζαξηζκνχ θαη
απνθνκηδήο πνπ επηβάξπλε ηνλ Ο.Λ.Π..
5. Καηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο θαη έγθξηζε ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ηδησηηθνί ρεξζαίνη απηνθίλεηνη γεξαλνί ή άιια παξφκνηα αλπςσηηθά
κεραλήκαηα, θαζψο θαη πισηνί γεξαλνί γηα εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπαδφκελσλ ή
κεηαζθεπαδφκελσλ λαππεγεκάησλ.
Ζ έγθξηζε απηή παξέρεηαη πεξηνξηζηηθά γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ
εκβέιεηα ησλ γεξαλψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ο.Λ.Π.
Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 8, πεξηπη. ΗΗ, ρξεψζεσλ
αξρίδεη γηα κελ ηνπο απηνθίλεηνπο γεξαλνχο θαη ηα ινηπά παξφκνηα αλπςσηηθά
κεραλήκαηα κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π., γηα δε ηνπο πισηνχο
γεξαλνχο κφλν κε ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο.
Οη ρξεψζεηο ησλ πισηψλ γεξαλψλ ππνινγίδνληαη κφλν γηα ηηο εκέξεο πνπ εθηειείηαη
εξγαζία ελψ ησλ ινηπψλ κεραλεκάησλ φηαλ απηά ζηαζκεχνπλ ζε ρψξνπο ηνπ Ο.Λ.Π.,
αλεμαξηήησο εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ.
6. Μεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Λ.Π. κπνξεί λα επηηξαπεί ε είζνδνο
ζηε ρεξζαία ιηκεληθή πεξηνρή ζε ηδησηηθά κεραλήκαηα (π.ρ. αεξνζπκπηεζηέο,
1.
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ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε ή άιια κεραλήκαηα μεξάο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ή δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ), γηα ηα νπνία
θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 8, πεξηπη. ΗΗ ρξεψζεηο.

ΑΡΘΡΟ 7
Γηαηάμεηο επί επηζθεπαδόκελωλ ζε ηδηωηηθά λαππεγεία
1.

2.
3.

Ο Ο.Λ.Π. επηβάιιεη ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο ρξεψζεηο, πξνθεηκέλνπ
γηα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ επηζθεπάδνληαη ζε ηδησηηθά λαππεγεία, γηα ηε
ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ .
Πινία δηαιπφκελα ζε ηδησηηθά λαππεγεία επηβαξχλνληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο
κε βάζε ην αξρηθφ ηνπο κήθνο.
Ζ παξακνλή αξγνχλησλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ζε πεξηνρέο ηδησηηθψλ
λαππεγείσλ ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο ηνπ Ο.Λ.Π. απαγνξεχεηαη απνιχησο, δηαθνξεηηθά
ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 8 ρξεψζεηο .
Δμαηξνχληαη ηα πισηά λαππεγήκαηα (θνξηεγίδεο θ.ι.π.) πνπ αλήθνπλ ζηα ηδησηηθά
λαππεγεία θαη έρνπλ κεηαζθεπαζηεί γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε επηζθεπαδφκελα ζηα
ηδησηηθά λαππεγεία πινία/πισηά λαππεγήκαηα (κεηαθνξά, αλέιθπζε / θαζέιθπζε),
εθηφο απφ κεηαθνξά πιηθψλ ή βπζνθνξεκάησλ θαη επηβαξχλνληαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηεο πεξ.ΗΗ ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 8
Η. Καλνληθέο Υξεώζεηο
1. Πξνζόξκηζε
Ζ ρξέσζε ππνινγίδεηαη γηα θάζε πινίν /πισηφ λαππήγεκα θαη γηα θάζε θαηάπινπ κε
βάζε ηελ νιηθή ηνπ ρσξεηηθφηεηα (ΚΟΦ ή G.T.),σο εμήο:
Καηεγνξία
πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο
Όιεο νη θαηεγνξίεο
λαππεγεκάησλ

πινίσλ

/

πισηψλ

Φξέσζε ζε
€ / Κ.ΟΦ. ή G.T
0,047

2. Παξαβνιή
Τα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ παξαβάιινπλ (πιεπξίδνπλ) ζηηο επηζθεπαζηηθέο
ζέζεηο ηνπ Ο.Λ.Π. ή ησλ Ηδησηηθψλ Ναππεγείσλ θαηαβάιινπλ γηα θάζε κέηξν, κε βάζε ην
κέγηζην κήθνο ηνπο, θαη γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηεο αξρηθήο έγθξηζεο ή παξάηαζεο ,
ηηο αθφινπζεο ακνηβέο:
Καηεγνξία
πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο

Φξέσζε ζε € /
κέηξν / εκέξα

α. Αξρηθή έγθξηζε.
Γηα επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα, ή ζε απνπεξάησζε
θαηαζθεπαδφκελα πινία / πισηά λαππεγήκαηα, ζε θάζε ρψξν ηνπ
Ο.Λ.Π., πιελ Κπλφζνπξαο ή ηδησηηθψλ λαππεγείσλ.

1,869
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β. Αξρηθή έγθξηζε.
Γηα επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα, ή ζε απνπεξάησζε
πινία/πισηά λαππεγήκαηα, ζηελ πεξηνρή Κπλφζνπξαο.
γ. Γηα επηζθεπαδφκελα, κεηαζθεπαδφκελα, ζε απνπεξάησζε
θαηαζθεπαδφκελα ή δηαιπφκελα πινία/πισηά λαππεγήκαηα ζε
ηδησηηθά λαππεγεία.

1,487

0,935

δ.1. Ζ πξψηε εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή
κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηε ρξέσζε ηεο αξρηθήο έγθξηζεο, πιένλ
πξνζαχμεζεο.

15%

δ.2. Ζ δεχηεξε εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή
κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξάηαζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο.

50%

δ.3. Ζ ηξίηε εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο ή
κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξάηαζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο.
δ.4. Κάζε πεξαηηέξσ εγθξηλφκελε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ
επηζθεπήο ή κεηαζθεπήο ρξεψλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο πνπ ίζρπαλ
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο παξάηαζεο, πιένλ πξνζαχμεζεο.

75%

100%

3. Πξπκλνδέηεζε θαη Παξαβνιή έμωζη εηέξνπ πινίνπ
Παξερφκελε ππεξεζία
Πξπκλνδέηεζε
Παξαβνιή έμσζη εηέξνπ πινίνπ

Φξέσζε ζε
€ / κέηξν / εκέξα
Υπνινγίδνληαη
ζην
35%
ησλ
αληίζηνηρσλ ρξεψζεσλ παξαβνιήο
Υπνινγίδνληαη, νη θαηά πεξίπησζε,
αληίζηνηρεο
ρξεψζεηο
παξαβνιήο,
κεησκέλεο θαηά 50%.

4. Απζαίξεηε παξακνλή
Κάζε απζαίξεηε παξακνλή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν,
ρξεψλεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνπκέλσο εγθξηζέληνο
ρξφλνπ, πιένλ πξνζαχμεζεο 150%.
Οη ρξεψζεηο απζαίξεηεο παξακνλήο ησλ πινίσλ /πισηψλ λαππεγεκάησλ επηβάιινληαη
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Δπί απζαίξεηεο θαηάιεςεο νπνηαζδήπνηε ζέζεο.
β. Δπί απζαίξεηεο παξακνλήο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε.
γ. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ επηζθεπήο θαη πεξαηηέξσ
παξακνλή, ρσξίο πξνγελέζηεξε έγθξηζε παξάηαζεο.
δ. Γηα ην κεζνιαβνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο αίηεζεο
παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ επηζθεπήο (Λ.Δ.Υ.Α.Π.)
ε. Δπί κε ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην άξζξν 4 δηθαηνινγεηηθψλ.
ζη. Δπί παξαβίαζεο ησλ απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 6.

11

5. Δθπηώζεηο επί ηωλ θαλνληθώλ ρξεώζεωλ παξαβνιήο / πξπκλνδέηεζεο / έμωζη
εηέξνπ
Σε πινία ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο πεξαηψλνληαη εληφο 60 εκεξψλ.

30%

ΗΗ. Λνηπέο Υξεώζεηο
1.

2.
3.
4.

Οη ηδησηηθνί ρεξζαίνη απηνθίλεηνη γεξαλνί ή άιια παξφκνηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα
ρξεψλνληαη κε εκεξήζην αδηαίξεην δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ
επξψ (€) 15,00.
Οη πισηνί γεξαλνί ρξεψλνληαη κε εκεξήζην αδηαίξεην δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο θαη
εθηέιεζεο εξγαζηψλ επξψ (€) 70,00.
Οη αεξνζπκπηεζηέο, ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε ή άιια κεραλήκαηα μεξάο ρξεψλνληαη
κε εκεξήζην αδηαίξεην δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο επξψ (€) 3,00.
Πισηά λαππεγήκαηα (θνξηεγίδεο θ.ι.π.) ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 7 επηβαξχλνληαη γηα
θάζε κήλα αδηαίξεην θαη αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο κε ηηο αθφινπζεο ρξεψζεηο:
 ηα κήθνπο έσο 100 κέηξα:
2.000,00 € αλά κήλα
 ηα κήθνπο άλσ ησλ 100 κέηξσλ:
20,00 € αλά κέηξν / αλά κήλα.

ΑΡΘΡΟ 9
Σξόπνο θαη βάζε ππνινγηζκνύ ηωλ ρξεώζεωλ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Δθ’ φζνλ εγθξηζεί ε δηάζεζε επηζθεπαζηηθήο ζέζεο θαη θαζνξηζζεί ν ρξφλνο παξακνλήο
ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο, ν αηηήζαο ππνρξενχηαη ζηελ πξνθαηαβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ ρξεψζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ εγθξηζείζα πεξίνδν (είηε
αξρηθή, είηε ζπκπιεξσκαηηθή).
Οη πξνβιεπφκελεο εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη δηαδνρηθά κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζην
αλσηέξσ ηηκνιφγην.
Πινίν ζην νπνίν ρνξεγείηαη έθπησζε ιφγσ παξακνλήο κηθξφηεξεο ησλ 60 εκεξψλ,
ιακβάλεη ηελ έθπησζε απηή ζε πεξίπησζε λέαο επηζθεπήο ε νπνία αξρίδεη ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ε ιέμε «εκέξα», ελλνείηαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 00.01΄ψξα έσο ηελ 24.00΄ ψξα.
Κιάζκα εκέξαο ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε εκέξα.
Γηα ηα πινία/πισηά λαππεγήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
παξαβνιέο ή πξπκλνδεηήζεηο κέζα ζε κία εκέξα, επηβαξχλνληαη κφλν γηα κία εκέξα κε
ηε κεγαιχηεξε πξνβιεπφκελε ρξέσζε.
Οη ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ππνινγίδνληαη γηα θάζε
θαηάπινπ ζηε ιηκεληθή δψλε ηνπ Ο.Λ.Π., κε βάζε ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ
πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο θαη εθφζνλ ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο δελ έρνπλ
πξνεγεζεί άιιεο εξγαζίεο θαη δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο.
Δπί ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ δηπιή ρσξεηηθφηεηα, νη ρξεψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο
κεγαιχηεξεο κε βάζε ηα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά θαηακέηξεζεο ή ηα λφκηκα
επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθά ηνπο.
Γηα ηα πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηεζλείο πιφεο, ε νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα κεγέζε ησλ πινίσλ ζε G.T.(GROSS TONNAGE), φπσο έρνπλ
θαηακεηξεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΓΣ 1969 (INTERNATIONAL TONNAGE
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CERTIFICATE) θαη αλαγξάθνληαη ζηα επίζεκα Πηζηνπνηεηηθά Καηακέηξεζεο ησλ
πινίσλ.
Δμαηξνχληαη ηα πινία κέρξη 1300 G.T.γηα ηα νπνία ε ρσξεηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ
θαηακέηξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη αλαγξάθεηαη ζην
Πηζηνπνηεηηθφ Καηακέηξεζεο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν.
9. Οη ρξεψζεηο παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο,
ππνινγίδνληαη ζην κέγηζην κήθνο ηνπ ζε κέηξα (L.O.A.).
Σε πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ ε παξαβνιή ηνπο θαηαιακβάλεη κήθνο πξνβιήηα
κηθξφηεξν ή ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ηνπο, ρνξεγείηαη έθπησζε 50% ζηηο ρξεψζεηο
παξαβνιήο.
10. Δπί ησλ πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ κε δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο – ελαιιαθηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη επί ησλ εμνκνηνπκέλσλ κε απηά (SEGREGATED BALLAST
TANKS, SIDE HUSSE/DOUBLE BOTTOMS), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΜΑRPOL
73/78, ηα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη -κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο- ππνινγίδνληαη
κε ηε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθφ
ρσξεηηθφηεηαο (REMACS) θαη πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ
δεμακελψλ δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεησκέλα θαηά πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 17% απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη ζε δεμακελφπινηα
ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ρσξίο δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο. Δπί ησλ πινίσλ απηψλ
θαη ηα ινηπά δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη κε βάζε άιια κεγέζε, πιελ ηεο
ρσξεηηθφηεηαο, ππνινγίδνληαη κεησκέλα ζε πνζνζηφ 17% απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα
πνπ επηβάιινληαη ζε δεμακελφπινηα ίζσλ κεγεζψλ ρσξίο δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ
έξκαηνο.
11. Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη ζην κήθνο ησλ πινίσλ βεβαηψλνληαη
είηε απφ ηα επίζεκα λαπηηιηαθά έγγξαθα πνπ θαηαζέηεη ν εθπξφζσπνο ηνπ πινίνπ είηε
απφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα ηνπ LLOYD’S (LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING). Δηδηθά γηα
πινία/πισηά λαππεγήκαηα εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Νενιφγηα ηα ζηνηρεία
βεβαηψλνληαη θαη απφ ηα λενιφγηα απηά .

ΑΡΘΡΟ 10
Βεβαίωζε θαη είζπξαμε ρξεώζεωλ
1.

2.

Οη ρξεψζεηο γηα φια ηα πινία /πισηά λαππεγήκαηα πνπ επηζθεπάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε
επηζθεπαζηηθή ζέζε, εθηφο φζσλ επξίζθνληαη ζε ηδησηηθά λαππεγεία, πξνθαηαβάιινληαη.
Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ
εξγαζηψλ επηζθεπήο.
Γηα ηα ινηπά δηθαηψκαηα, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ,
εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΓ / Ο.Λ.Π. Α.Δ. (εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ζηνλ ππφρξεν).

ΑΡΘΡΟ 11
Τπόρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ηωλ πξνβιεπόκελωλ ρξεώζεωλ
1.

Υπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ζηνλ Ο.Λ.Π. ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα
Καλνληζκφ πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ, πνπ βαξχλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ην
λαππήγεκα, είλαη ν πινηνθηήηεο, ν θχξηνο ηνπ πινίνπ, ν εθνπιηζηήο, ν θαηά ηνλ ρξφλν
ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απαίηεζεο λαπηηθφο πξάθηνξαο ή ν ελεξγήζαο σο λφκηκνο
13

2.

3.

4.

αληηπξφζσπνο ηνπ λαππεγήκαηνο, επζπλφκελνη έθαζηνο «αιιειεγγχσο θαη εηο
νιφθιεξνλ».
Καη’ εμαίξεζε, νη ρξεψζεηο λαππεγεκάησλ ησλ νπνίσλ νη πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηέο
δηακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, βεβαηψλνληαη επ’ νλφκαηη ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ ή ησλ
λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.
Ζ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηο νιφθιεξνλ επζχλε ηνπ
πξάθηνξα αηνλεί, σο πξνο απηφλ θαη κφλνλ, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επίδνζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ δελ εθπξνζσπεί απνδεδεηγκέλα ην βαξπλφκελν λαππήγεκα, αλ είρε
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. θαη είρε νξηζηεί
λένο πξάθηνξαο.
Ο ππεξζεκαηηζηήο ζε πιεηζηεξηαζκφ λαππεγήκαηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή
ησλ ππφ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνβιεπφκελσλ θαη βαξπλφλησλ ην πινίν / πισηφ
λαππήγεκα πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαθχξσζεο.
Δηδηθά θαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην
Ν.Γ.356/74 Πεξί Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, νη ρξεψζεηο παξαβνιήο ή
πξπκλνδέηεζεο ηνπ πιεηζηεξηαζζέληνο πινίνπ, θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ
πελήληα (50) πξψησλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,
ππνινγίδνληαη κε βάζε ην θαλνληθφ ηηκνιφγην θαη φρη ην ηηκνιφγην ηεο απζαίξεηεο
παξακνλήο.
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Άξζξν 12
Αλαγθαζηηθή Μεζόξκηζε
1.

2.

3.

4.

5.

Ο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηνπ Ο.Λ.Π., ζε ζπλελλφεζε κε ην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν
Πεηξαηψο κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε κεζφξκηζε παληφο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο
πνπ παξακέλεη ρσξίο αηηία ή έγθξηζε ζε επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο αλαγθαίεο γηα άιια
λαππεγήκαηα ή γηα γεληθφηεξνπο ιφγνπο θαη αλάγθεο ηνπ ιηκέλνο θαη ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο.
Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζφξκηζε ζηελ νξηδφκελε ζέζε θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ δφζεθε, απηή εθηειείηαη αλαγθαζηηθά θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε θαη κε δαπάλε ησλ πινηνθηεηψλ.
Σε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκβνιαίνπ επηζθεπψλ, ιήμεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ
επηζθεπήο ρσξίο αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηέινο φπνπ πηζηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Λ.Π. φηη ζην πινίν δελ εθηεινχληαη νη επηζθεπέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην ζπκβφιαην ή γεληθά δελ εθηεινχληαη επηζθεπέο, ην πινίν ππφθεηηαη ζε
αλαγθαζηηθή κεζφξκηζε κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε κηαο εβδνκάδαο.
Γηα ηελ πξαγκάησζε νηαζδήπνηε αλαγθαζηηθήο κεζφξκηζεο, νη πινηνθηήηεο, κε ηελ
ππνβαιιφκελε αίηεζε εηζφδνπ ηνπ ζθάθνπο ησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., παξέρνπλ
αλεπηθχιαθηα ζηε Γηνίθεζε απηνχ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ψζηε ελ νλφκαηη θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο λα ηνπο αληηπξνζσπεχεη ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο ή άιισλ ηξίησλ πξνζψπσλ, λα αηηείηαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ
πηζηνπνηεηηθψλ, λα ππνβάιεη αηηήζεηο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ γηα παξνρή αδείαο
κεζφξκηζεο ηνπ πινίνπ - πισηνχ λαππεγήκαηνο, λα πξνζιακβάλεη ην αλαγθαίν
πιήξσκα, λα ζπκβάιιεηαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ξπκνπιθψλ, λα ζέηεη ζε θίλεζε ηηο
κεραλέο ηνπ πινίνπ, θχξηεο θαη βνεζεηηθέο, θαη γεληθά λα πξάηηεη ή λα ελεξγεί νηηδήπνηε
είλαη αλαγθαίν θαη απαξαίηεην γηα ηε κεζφξκηζε.
Ζ θαηαβαιιφκελε πξνο ην ζθνπφ απηφ ζρεηηθή δαπάλε, βεβαηνχκελε απφ απηφλ,
βαξχλεη -«αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ»- ηνπο πινηνθηήηεο, ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο
λαπηηθνχο πξάθηνξεο θαη ηνπο παξά ησλ πινηνθηεηψλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπο
ηξίηνπο θαη παξαθνινπζεί ην πινίν.
Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ απεηιείηαη ε δεκφζηα ηάμε, ε λαπζηπινΐα θ.ιπ.,
παξάιιεια κε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη θαη ε ηήξεζε ζχληνκεο
δηαδηθαζίαο κεζφξκηζεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ
Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, γλσζηνπνηνχκελεο εθ ησλ πζηέξσλ,
ζχκθσλα κε ηνλ 129 Καλνληζκφ Ληκέλα Πεηξαηά.
εκείωζε:
Βι. θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1220 / 81(ΦΔΚ 296 / Α / 710-1981) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.Γ. 3398 / 1955.
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Άξζξν 13
Παξαβάζεηο - Κπξώζεηο
1

2

Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πέξαλ ησλ θαηά
πεξίπησζε πξνβιεπνκέλσλ ζπλεπεηψλ, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο
Σπκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π. λα επηβάιιεηαη θχξσζε, ίζε κε ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1.γ. ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 2688 / 1999,
βεβαηνχκελε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαηά ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε
άζθεζε αληηξξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ο.Λ.Π. θαη
Διέγρνπ απηήο.
Γηα θάζε δεκηά πνπ πξνμελείηαη ζηα θξεπηδψκαηα, κεραλήκαηα, κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη
γεληθά εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Π. θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ πξνζφξκηζε θαη
παξακνλή ηνπ πινίνπ θαη γεληθά θαηά ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., επζχλεηαη ην πινίν.
Οη δεκηέο απηέο εθηηκνχληαη απφ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε
ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ Ο.Λ.Π. θαη απνηειείηαη απφ έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ, έλαλ
ειεθηξνιφγν / κεραλνιφγν κεραληθφ ηνπ Ο.Λ.Π. θαη απφ έλα εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ, ε
νπνία απνθαίλεηαη κε πξαθηηθφ γηα ην χςνο ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο.
Με βάζε ην πξαθηηθφ απηφ εθδίδεηαη ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ πινίνπ, απφ
ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο,
φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ην πην πάλσ πξαθηηθφ, απαγνξεχεηαη ν απφπινπο ηνπ
πινίνπ, εθηφο αλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. εγγπεηηθή επηζηνιή
αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Τξάπεδα πνπ λα θαιχπηεη ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο.
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