ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1- 30/9/2011.
αριθµός απόφασης: 221
Εγκρίθηκαν:
Α. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου
2011 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης δηλαδή:
- Η Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για την περίοδο 1/1 – 30/9/2011
- Η Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30 Σεπτεµβρίου 2011
- Η Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την περίοδο 1/1 – 30/9/2011
- Η Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 – 30/9/2011
- Οι Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
- Τα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1 – 30/9/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια έξι
µεταχειρισµένων πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων (Terminal Tractors), εκ των
οποίων 2 τύπου 4x2, 2 τύπου 4x4 και 2 τύπου 4x4 µε συσκευή έλξης νταλικών
RORO (ΝΥΧΙ) για τις ανάγκες της ∆/νσης ΣΕΜΠΟ και της ∆/νσης Προγρ/σµου &
Συντ. Φορτοεκφ. Εργασιών, β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, γ)
διάθεσης πίστωσης ποσού 380.000 € πλέον ΦΠΑ.
αριθµός απόφασης: 223
Εγκρίθηκαν:
1) η προµήθεια έξι (6) µεταχειρισµένων πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων (Terminal
Tractors), εκ των οποίων, 2 τεµ. τύπου 4Χ2, 2 τεµ. τύπου 4Χ4 και 2 τεµ. τύπου 4χ4 µε
συσκευή έλξης νταλικών RO/RO (ΝΥΧΙ) ενδεικτικού προϋπολογισµού 380.000,00 €
πλέον ΦΠΑ.
2) οι όροι της σχετικής διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού (συνηµµένο 1),
σύµφωνα µε την οποία η ανάθεση θα γίνει µε την συµφερότερη προσφορά.
3) η διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 380.000,00 €, για την πληρωµή της σχετικής
δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.12.00.11. προϋπολογισµού επενδύσεων ΟΛΠ έτους 2012,
πλέον ποσού 87.400,00 € για την πληρωµή του ΦΠΑ 23% που αναλογεί.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράµµατος Επενδύσεων Εξοπλισµού 2012.
αριθµός απόφασης: 224
Εγκρίθηκαν:
Α. Ο συνηµµένος Πίνακας Προγράµµατος Επενδύσεων Εξοπλισµού έτους 2012,
προϋπολογισµού 6.965.600 ευρώ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2012
περιγραφή

ποσά σε €
χωρίς ΦΠΑ

χρηµατοδότηση

∆/ΝΣΗ ΣΕΜΠΟ
3 straddle carriers (ΟΣΜΕ) µεταχειρισµένα

690.000

4 straddle carriers (ΟΣΜΕ) καινούργια (2.760.000 €)

456.000

leasing

4 τράκτορες µεταχειρισµένους

250.000

ίδια κεφάλαια

2 συσκευές προσωρινής εναπόθεσης containers

100.000

ίδια κεφάλαια

αντικ/ση καθισµάτων & inverters στις 4 Γ/Γ SPP (ZPMC) (490.000 €)

294.000

ίδια κεφάλαια

30.000

ίδια κεφάλαια

100.000

ίδια κεφάλαια

150.000

ίδια κεφάλαια

800.000

ίδια κεφάλαια

ίδια κεφάλαια

∆/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΓΕΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ
µέσα σήµανσης και προστασίας κυκλοφορίας αυτ/των στις ∆ιαχ/σεις Γ-1 & Γ-2.
∆/ΝΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
αντικατάσταση βανών στις 2 Πλ.∆εξαµενές
κατασκευή 40 νέων κεντρικών υποβάθρων & 10 µεταλλικών τραπεζιών στήριξης πλοίων στις
Πλ.∆εξαµενές.
αντικατάσταση ελασµάτων και ενισχυτικών στις Πλ.∆εξαµενές & αντικατάσταση των 4
χαλύβδινων οδηγών (dolphins) των Πλ. ∆εξαµενών.

αντικατάσταση (εξέλικτρων) των βαρούλκων έλξης πλοίων στις Μον. ∆εξαµενές.
1 ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης για το Αντλιοστάσιο Μόνιµων ∆εξαµενών & 2 εµβαπτιζόµενες
αντλίες διαχ/σης έρµατος
αντικατάσταση σιδηροτροχιών γερανών στις Μον. ∆εξαµενές.

60.000

ίδια κεφάλαια

60.000

ίδια κεφάλαια

50.000

ίδια κεφάλαια

148.000

ίδια κεφάλαια

100.000

ίδια κεφάλαια

προµήθεια - επισκευή τεντών σε Ακτοπλοϊα

12.000

ίδια κεφάλαια

1 συσκευή X-RAY αποσκευών για Σταθµό Dock-10

40.000

ίδια κεφάλαια

2 συσκευές X-RAY χειραποσκευών για Σταθµό Dock-10

60.000

ίδια κεφάλαια

1 συσκευή X-RAY χειραποσκευών για Τελωνείο Σταθµού Dock-10

30.000

ίδια κεφάλαια

2 αψίδες ελέγχου επιβατών για Σταθµό Dock-10

10.000

ίδια κεφάλαια

5.000

ίδια κεφάλαια

µεγαφωνική εγκατάσταση στο Σταθµό Κανέλλου.

10.000

ίδια κεφάλαια

3 ενηµερ. οθόνες Σταθµού Ξαβερίου

12.000

ίδια κεφάλαια

κάµερες παρακολούθησης (monitoring) στο Cruise Terminal

60.000

ίδια κεφάλαια

καθαρισµός αεραγωγών & κλιµατισµού Σταθµού Κανέλλου.

5.000

ίδια κεφάλαια

διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία

2.000

ίδια κεφάλαια

προµήθεια 8 κλιµάκων για τη ΝΕΖ (5x10µ. & 3x20µ.)
προσκρουστήρες στον Π-2 της ΝΕΖ, στον Προβλήτα ∆ΕΗ & στη Νηοδόχη Κεντρικού Λιµένα.
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΧΩΡΩΝ

1 αψίδα ελέγχου επιβατών για Τελωνείου Σταθµού Dock-10

130 ορθοστάτες διαχωρισµού επιβατών

18.000

ίδια κεφάλαια

100 καθίσµατα αναµονής επιβατών Σταθµού Κανέλλου.

8.000

ίδια κεφάλαια

50 καθίσµατα αναµονής επιβατών Σταθµού Dock-10.

4.000

ίδια κεφάλαια

εξοπλισµός 10 γραφείων Σταθµού Κανέλλου.

6.000

ίδια κεφάλαια

εξοπλισµός 6 γραφείων Σταθµού Dock-10.

3.600

ίδια κεφάλαια

2 οικίσκοι ελέγχου διαβατηρίων Σταθµού Κανέλλου.

6.000

ίδια κεφάλαια

2 οικίσκοι πύλης Σταθµού Κανέλλου

6.000

ίδια κεφάλαια

4 οικίσκοι ελέγχου διαβατηρίων Σταθµού Dock-10

12.000

ίδια κεφάλαια

2 οικίσκοι πύλης Σταθµού Dock-10

14.000

ίδια κεφάλαια

3.000

ίδια κεφάλαια

70.000

ίδια κεφάλαια

σύστηµα ελέγχου πύλης (µπάρες) Σταθµού Dock-10.
διάφορα έκτακτα (παρεµβάσεις κ.λ.π.)
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
18 περονοφόρα χαµηλού ιστού 2,5 τον. (864.000 €)
1 µηχ/µα συνεργείων - πρέσα

144.000

leasing

50.000

ίδια κεφάλαια

3 πούλµαν 95 θέσεων

108.000

µίσθωση

6 ελκυστήρες ηλεκτροκίνητοι

120.000

ίδια κεφάλαια

2 ελκυστήρες (τράκτορες) πετρελαιοκίνητοι µεταχειρισµένοι

150.000

ίδια κεφάλαια

6 ελκυστήρες αποσκευών

360.000

ίδια κεφάλαια

αναβάθµιση Υ/Σ (υποσταθµών)

300.000

ίδια κεφάλαια

νέος Υ/Σ περιοχής Γ-3

250.000

ίδια κεφάλαια

12 αυτ/τα συνεργειακά (2 pick-up & 6 van) (150.000)

24.000

leasing

αντικατάσταση αντλιών & δεξ/νών και ηλεκτρον. διαχ/ση καυσίµων

150.000

ίδια κεφάλαια

1 περονοφόρο ανυψ. µηχ/µα (35 τον.) µε συσκευή µεταχειρισµένο

250.000

ίδια κεφάλαια

1 αυτοκίνητος τηλεσκοπικός γερανός (50 τον.) µεταχ/νος

250.000

ίδια κεφάλαια

30.000

ίδια κεφάλαια

2 αναβατόρια κρουαζιέρας
15 καρότσια ρυµουλκούµενα µεταφοράς αποσκευών

150.000

ίδια κεφάλαια

100 χειραµαξίδια αποσκευών

40.000

ίδια κεφάλαια

1 όχηµα καλαθοφόρο (ύψους εργασίας 25 µ.) µεταχ/νο

90.000

ίδια κεφάλαια

150.000

ίδια κεφάλαια

τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός

50.000

ίδια κεφάλαια

έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

30.000

ίδια κεφάλαια

ανανεώσεις Η/Μ εξοπλισµού
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

έπιπλα γραφείων

30.000

ίδια κεφάλαια

ηλεκτρον. υπολ/στες & ηλεκτρον. συγκ/τα

40.000

ίδια κεφάλαια

σύστηµα παρακολούθησης κεντρικών κόµβων ΟΠΣ και διασύνδεση µε το Network
Management System.
αναβάθµιση Τηλεφ. Κέντρων (Μέγαρο, Ιχθυόσκαλα, Καστράκι)

30.000

ίδια κεφάλαια

23.000

ίδια κεφάλαια

300.000

ίδια κεφάλαια

50.000

ίδια κεφάλαια

15.000

ίδια κεφάλαια

30.000

ίδια κεφάλαια

40.000

ίδια κεφάλαια

24.000

ίδια κεφάλαια

3.000

ίδια κεφάλαια

δηµιουργία disaster site
λογισµικό διαχείρισης αποθηκών (Logistics) WMS
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
πρόγραµµα παρακολούθησης ακουστικού περιβάλλοντος
ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας για εφαρµογή ISPS code
1 isobox & 1 x-ray χειραποσκευών & 1 αψίδα για τον έλεγχο εισόδου στα Κεντρικά Γραφεία
σύστηµα ασφαλείας στις πύλες ∆ιαχ/σεων Γ-1 & Γ-2
τοποθέτηση µπάρας στην είσοδο Μόλου ∆ΕΗ.
ΣΥΝΟΛΟ:

6.965.600

Β. Η σταδιακή υλοποίηση του Π.Ε.Ε. 2012, κατόπιν υποβολής, από τις αιτούσες
Υπηρεσίες, των λειτουργικών απαιτήσεων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών,
εφόσον το τελευταίο είναι εφικτό, του υπό προµήθεια εξοπλισµού και υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των νόµιµων διαδικασιών ως προς τη διενέργεια των
προµηθειών και της προ-συνεννόησης µε τη ∆/νση Οικονοµικού ως προς τις
χρηµατικές ροές (εκταµιεύσεις).

ΘΕΜΑ:

Κανόνες

Προτεραιότητας

Εξυπηρέτησης

Κρουαζιερόπλοιων

–

Τροποποίηση των αντίστοιχων Κανονισµών.
αριθµός απόφασης: 232
Εγκρίθηκε:
Α.
Η Τροποποίηση του Άρθρου 3 του «Κανονισµού και Τιµολόγια για Εργασίες
Φορτοεκφόρτωσης-∆ιακίνησης - Αποθήκευσης Εµπορευµάτων και Παροχής
Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήµατα» ως εξής:
Ι. Προστίθεται η ακόλουθη 4η παράγραφος:
4. α. Κρουαζιερόπλοια που µεταφέρουν επιβάτες κρουαζιέρας ή transit,
εξυπηρετούνται στις αποβάθρες επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών των Σταθµών
Επιβατών Εξωτερικού του ΟΛΠ Α.Ε., µε βάση το ετήσιο πρόγραµµα αφίξεών τους που
υποβλήθηκε µέχρι την 31-8 κάθε έτους και αφορά το επόµενο έτος. Τροποποιήσεις
των υποβληθέντων προγραµµάτων δύναται να υποβάλλονται µέχρι την 30-9.
Με βάση τα υποβαλλόµενα προγράµµατα συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση
Εξυπηρέτησης Πλοίων το πρόγραµµα αφίξεων κρουαζιερόπλοιων για το επόµενο
έτος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξυπηρέτησης όλων των δηλωθέντων πλοίων στο
υποβαλλόµενο πρόγραµµα, για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και αφού εξαντληθούν οι
δυνατότητες τροποποίησης του -κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις ναυτιλιακές εταιρείες ή
τους εκπροσώπους των- εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα:
α.1.
τα κρουαζιερόπλοια που χρησιµοποιούν τον Πειραιά ως λιµένα
από/επιβίβασης (HOME PORT), λαµβάνοντας υπόψη, για την µεταξύ τους κατά
προτεραιότητα εξυπηρέτηση, κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

(i). Ετήσια συχνότητα αφίξεων
(ii). Αριθµός των από/επιβιβαζοµένων επιβατών
(iii).Τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων σε
εγκαταστάσεις

συνδυασµό

µε

τις

τεχνικές

α.2. τα κρουαζιερόπλοια που µεταφέρουν transit επιβάτες που επισκέπτονται τον ΟΛΠ
σε τακτική βάση, εφαρµοζοµένων των κριτηρίων της προηγουµένης παραγράφου για
την µεταξύ τους προτεραιότητα.
β. Το πρόγραµµα αφίξεων κρουαζιερόπλοιων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος
οριστικοποιείται στις 25-10, µετά την έγκρισή του από τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης
Πλοίων, και δηµοσιοποιείται µε την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. την
εποµένη µέρα.
γ. Προγράµµατα αφίξεων κρουαζιερόπλοιων που υποβάλλονται εκπρόθεσµα,
δηλαδή από την 1-10 και έως την 31-12 εξετάζονται σε µηνιαία βάση και εφόσον το
οριστικοποιηµένο κάθε φορά πρόγραµµα αφίξεων το επιτρέπει, λαµβανοµένων υπόψη
των ανωτέρω κριτηρίων, εγκρίνονται και οριστικοποιούνται στο τέλος κάθε µήνα. Πιο
συγκεκριµένα:
Υποβαλλόµενα προγράµµατα από την 1-10 έως και την 31-10 εξετάζονται και
οριστικοποιούνται την 15-11.
Υποβαλλόµενα προγράµµατα από την 1-11 έως και την 30-11 εξετάζονται και
οριστικοποιούνται την 5-12.
Υποβαλλόµενα προγράµµατα από την 1-12 έως και την 31-12 εξετάζονται και
οριστικοποιούνται την 5-1 του εποµένου έτους.
Προγράµµατα αφίξεων κρουαζιερόπλοιων που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα και µετά
την έναρξη του επόµενου έτους εξετάζονται κατά περίπτωση και τα πλοία
εξυπηρετούνται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα.
δ. Σε περίπτωση ανατροπής του προγράµµατος λόγω ανωτέρας βίας, ακραίων
καιρικών φαινοµένων ή λόγω τροποποίησής ή ακύρωσης του από τις ναυτιλιακές
εταιρείες ένεκα σπουδαίου λόγου, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τα ήδη
προγραµµατισµένα για κάθε ηµεροµηνία πλοία και έπονται τα έκτακτα, µε βάση τα
ανωτέρω κριτήρια.
ε. Αίτηση για µετάθεση ηµεροµηνίας άφιξης ακολουθεί τη διαδικασία του ανωτέρω γ.
εδαφίου.
στ. Η υποβολή των προγραµµάτων θα γίνεται εγγράφως και ηλεκτρονικά (σε αρχείο
µορφής excel ή όποιας άλλης µορφής συµφωνηθεί µε την αρµόδια υπηρεσία).
ΙΙ. Στην παράγραφο 3 διαγράφεται η φράση «εξωτερικού (όταν µεταφέρουν επιβάτες)».
ΙΙΙ. Οι υπόλοιπες παράγραφοι 4-11 αναριθµούνται σε 5-12.
Β. Η συµπλήρωση του Άρθρου 2 του Κανονισµού και Τιµολόγια χρεώσεων πλοίων
στη Λιµενική Περιοχή της ΟΛΠ Α.Ε., ως εξής:
«γ. Κρουαζιερόπλοια που µεταφέρουν επιβάτες κρουαζιέρας ή transit πρέπει να
υποβάλλουν µέχρι την 31-8 κάθε έτους το πρόγραµµα αφίξεων του εποµένου έτους, το
οποίο εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΛΠ µέχρι την 25-10 του ιδίου έτους.
Η προτεραιότητα µεταξύ τους καθορίζεται µε τα κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 3
του «Κανονισµού και Τιµολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης-∆ιακίνησηςΑποθήκευσης Εµπορευµάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήµατα».
Γ. Η έναρξη εφαρµογής της παρούσας από την 01-01-2012 .

ΘΕΜΑ: Παροχή τιµολογιακών κινήτρων στον τοµέα της Κρουαζιέρας Τροποποίηση «Τιµολογίου Νο5 – Χρήσης Λιµένος & Παροχής Υπηρεσιών προς
επιβάτες» του «Κανονισµού και Τιµολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης,
Αποθήκευσης Εµπορευµάτων & Παροχής Υπηρεσιών προς επιβάτες και οχήµατα».
αριθµός απόφασης: 233
Εγκρίθηκαν:
Α. Η τροποποίηση του «Τιµολογίου Νο 5 – Χρήσης Λιµένος και Παροχής Υπηρεσιών
προς τους επιβάτες» του «Κανονισµού και Τιµολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης,
Αποθήκευσης Εµπορευµάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς τους επιβάτες και
οχήµατα», ως εξής:
1. Στην ενότητα Ι. Τιµολόγιο Χρήσης Λιµένος από Επιβάτες και Εργασιών Μεταφοράς
Χειραποσκευών Επιβατών, στο Α΄ Κεφάλαιο – Κανονικές Αµοιβές, στην παράγραφο
Εκπτώσεις, προστίθενται οι ακόλουθες (ε) και (στ) παράγραφοι:
ε. Σε επιβάτες κρουαζιέρας και transit για τη Χρήση Συστηµάτων Ελέγχου Επιβατών
και Αποσκευών (X-RAYS):
Ετήσια Κίνηση Επιβατών

Έκπτωση επί της χρέωσης Συστήµατος Ελέγχου

1 - 50.000

0%

50.001 - 80.000

10%

80.000 - 110.000

20%

110.001 - 200.000

25%

200.001 και άνω

30%

στ. Σε επιβάτες κρουαζιέρας για τη Μεταφορά Χειραποσκευών Επιβατών:
Ετήσιος Αριθµός
∆ιελεύσεων Επιβατών

Έκπτωση επί της χρέωσης Μεταφοράς
Χειραποσκευών Επιβατών

1 - 30.000

0%

30.001 - 60.000

5%

60.001 - 90.000

10%

90.001 και άνω

15%

2. Στην ενότητα ΙΙ. Τρόπος και Βάση Υπολογισµού Αµοιβών, στο Α΄ Κεφάλαιο –
Κανονικών Αµοιβών, προστίθενται οι ακόλουθες 11, 12 και 13 παράγραφοι:
«11. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις δύο ή περισσοτέρων
εκπτώσεων στην ίδια τιµολογιακή περίπτωση, τότε υπολογίζεται το αλγεβρικό
άθροισµα αυτών το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50%.
12. Οι εκπτώσεις (ε) και (στ) αφορούν αποκλειστικά στην ετήσια κίνηση κάθε
ναυτιλιακής εταιρείας για λογαριασµό της οποίας µεταφέρονται οι επιβάτες και όχι
στους οµίλους εταιρειών που αυτές ανήκουν.
13. Το ποσοστό της έκπτωσης υπολογίζεται επί του αριθµού των επιβατών που
εµπίπτουν στην αντίστοιχη κλίµακα.»
Β. Η έναρξη εφαρµογής της παρούσας από την 1-1-2012.

ΘΕΜΑ: Τιµολόγηση εκποιηθέντων πλοίων.
αριθµός απόφασης: 234

Εγκρίθηκε:
Α. Η προσθήκη στον Κανονισµό και Τιµολόγια στη Λιµενική Ζώνη ΟΛΠ, στο άρθρο 3
Γ΄ της παρακάτω παραγράφου:
Πλοία–πλωτά ναυπηγήµατα που εκποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2881/2001, ο πλειοδότης αυτών απαλλάσσεται από την καταβολή των δικαιωµάτων
παραµονής του εκποιηθέντος πλοίου-πλωτού ναυπηγήµατος για το χρονικό διάστηµα
από την ηµεροµηνία καταβολής του τιµήµατος και µέχρι την αποµάκρυνση του από την
Λιµενική Περιοχή του ΟΛΠ. Η απαλλαγή αυτή δε χορηγείται για χρονικό διάστηµα
πέραν των τριών µηνών, περαιτέρω δε παραµονή θα επιβαρύνεται µε τις χρεώσεις
αρχικού κανονικού τιµολογίου και όχι µε το τιµολόγιο αυθαίρετης παραµονής.

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή τιµολογίων Νο 3 και Νο 4, παροχής υπηρεσιών για
εργασίες φορτοεκφόρτωσης διακίνησης και αποθήκευσης Ε/Κ και τροχοφόρων
αντίστοιχα, για το 2012.
αριθµός απόφασης: 235
Εγκρίθηκαν:
Α. Οι ακόλουθες αναπροσαρµογές:
1.
Επί του «Τιµολογίου Νο 3 – Παροχής Υπηρεσιών για εργασίες
φορτοεκφόρτωσης, διακίνησης και αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων» του
«Κανονισµού και Τιµολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης, Αποθήκευσης
Εµπορευµάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς τους επιβάτες και οχήµατα»:
Στην ενότητα Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ:
Στο Α’ Κεφάλαιο - Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες επί Εµπορευµατοκιβωτίων, στην
Παράγραφο Ι. Κανονικές Αµοιβές:
Οι χρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 διαµορφώνονται ως εξής:
1.
Για κάθε τύπο πλοίου, εκτός των οχηµαταγωγών, που εξυπηρετείται µε
γερανογέφυρα, µε δικά του µηχανικά µέσα ή µε µηχανικά µέσα του ΟΛΠ:
Μονάδα
Υπολογισµού
Αµοιβών
Τεµάχιο

Αµοιβή σε Ευρώ
Εργασίες επί Πλοίου
Εκφόρτωση / Φόρτωση
ΕΜΦΟΡΤΟ
ΚΕΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ
117,80
90,00
68,00

Εργασίες Παράδοσης/Παραλαβής
επί Προκυµαίας
ΕΜΦΟΡΤΟ
ή ΚΕΝΟ
33,00

2. Για τα οχηµαταγωγά πλοία (ROLL-ON / ROLL-OFF) που η φορτοεκφόρτωσή
τους γίνεται µε δικά τους µηχανικά µέσα:
Μονάδα
Υπολογισµού
Αµοιβών

Τεµάχιο

Αµοιβή σε Ευρώ
Εργασίες επί Πλοίου
Εργασίες Παράδοσης/Παραλαβής
Εκφόρτωση / Φόρτωση
επί Προκυµαίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΜΦΟΡΤΟ
70,50

ΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΜΦΟΡΤΟ
54,30

ΚΕΝΟ
41,00

ΕΜΦΟΡΤΟ
ή ΚΕΝΟ
33,00

Στο B’ Κεφάλαιο - Πρόσθετες Εργασίες επί πλοίου και προκυµαίας:
Οι χρεώσεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9, 10,12 αναπροσαρµόζονται ως κάτωθι:.
Β΄ Κεφάλαιο: Πρόσθετες εργασίες επί πλοίου ή προκυµαίας
5. Πλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων (Containers):

Μονάδα
Τιµολόγησης

Ποσό
σε €

α. µε άµεση παραλαβή επί της προκυµαίας
β. µε έµµεση παραλαβή µέσω της αποθήκης

Τόνος

11,00

Τόνος

22,00

6. Άνοιγµα και κλείσιµο κυτών πλοίου

Τεµάχιο

68,00

7. Τελωνειακός δειγµατοληπτικός έλεγχος περιεχόµενου Ε/Κ

Τεµάχιο

16,00

Ανά ηµέρα

54,00

8. Χρήση Λεκάνης Συλλογής ∆ιαρροών
9. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε ψυγεία

•

Ε/Κ µέχρι 20 ποδών

•

Ε/Κ άνω των 20 ποδών

Ανά 24ωρο
Αδιαίρετο

10. Αποσύνδεση ή Επανασύνδεση ψυκτικών µηχανηµάτων επί Ε/Κ
ανεξαρτήτως διαστάσεων) και παρακολούθησης
12. Ζύγιση Εµπορευµατοκιβωτίων

13,00
17,00

Τεµάχιο

26,00

Τεµάχιο

8,00

Στο Γ’ Κεφάλαιο - Λοιπές Χρεώσεις:
Οι χρεώσεις των παραγράφων 1,2, 3 και 5 διαµορφώνονται ως ακολούθως:
1. Αδράνειας Εγκαταστάσεων ΣΕΜΠΟ
Για κάθε ώρα αδράνειας € 670,00 ανά Γ/Γ
2. Καθυστερήσεων επί εργασιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων
Όλες τις ηµέρες του έτους και καθόλο το 24ωρο:
• επί όλων των πλοίων, πλην RO/RO, € 719,00 ανά ώρα, για κάθε φυλακή εργασίας
• επί πλοίων RO/RO, € 180,00 ανά ώρα, για κάθε φυλακή εργασίας
3. Ματαιώσεων εργασιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων
Όλες τις ηµέρες του έτους και καθόλο το 24ωρο:
• επί όλων των πλοίων, πλην RO/RO, € 3.597,00 ανά φυλακή εργασίας
• επί πλοίων RO/RO, € 900,00
5.
Τιµολόγιο έκδοσης εγγράφων
Για κάθε σελίδα αιτούµενου αντίγραφου «Πιστοποιητικού» ή «Πράξης Βεβαίωσης» ή
«Πράξης Επαλήθευσης» ή «Άδειας Εξόδου Εµπορευµάτων» χρεώνεται το ποσόν των €
3,30.
Στο ∆’ Κεφάλαιο – Αποθηκευτικά :
Οι παράγραφοι 1,2,3 και 6 διαµορφώνονται ως κάτωθι:
1.

ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ηµέρες Παραµονής
1-2
3-10
11-20
21-

2.

ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ηµέρες Παραµονής
1-7
8-10
11-20
21-

3.

20΄
7,18 €
10,78 €
16,16 €
20΄
7,18 €
10,78 €
16,16 €

ΚΕΝΩΝ

Ηµέρες Παραµονής
1-2
3-10
11-20
21-

20΄
1,30 €
3,80 €
7,60€

6.
α. Εµπορευµατοκιβώτια µε περιεχόµενο εκρηκτικά-ραδιενεργά-απόβλητα
εύφλεκτα-λοιπά επικίνδυνα- και σύµµικτο φορτίο επικίνδυνων και µη
Ηµέρες Παραµονής
1-7
8-15
16 και άνω

20΄
40΄
60,00 €
76,00 €
Το ανωτέρω τιµολόγιο προσαυξηµένο κατά 100%
Το προβλεπόµενο από 1–7 ηµέρες αντίστοιχο τιµολόγιο προσαυξηµένο κατά 200%.

β. Εµπορευµατοκιβώτια Transshipment µε περιεχόµενο εκρηκτικά-ραδιενεργά απόβλητα - εύφλεκτα - λοιπά επικίνδυνα - και σύµµεικτο φορτίο επικινδύνων και µη
1-7 ηµέρες: απαλλαγή από αποθηκευτικά
Για παραµονή µετά την 7η ηµέρα έχει εφαρµογή το τιµολόγιο της παραγράφου 6α.
Στην ενότητα ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Στο ∆’ Κεφάλαιο – Αποθηκευτικά:
Στην παράγραφο 7 η τρίτη περίπτωση αναδιατυπώνεται ως εξής: «Μέχρι 7 ηµέρες, επί
εµφόρτων Ε/Κ µε εγχώριο φορτίο εξαγωγής».
2.
Επί του «Τιµολογίου Νο 4 – Παροχής Υπηρεσιών για εργασίες
φορτοεκφόρτωσης, διακίνησης και αποθήκευσης τροχοφόρων» του «Κανονισµού και
Τιµολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης, Αποθήκευσης Εµπορευµάτων και Παροχής
Υπηρεσιών προς τους επιβάτες και οχήµατα», τις κατωτέρω αναπροσαρµογές:
Στην ενότητα ΙΙ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ:
Στο Α’ Κεφάλαιο – Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί τροχοφόρων, στην ενότητα
Κανονικές Αµοιβές:

Οι χρεώσεις της παραγράφου γ1 και γ2.: Φορτοεκφόρτωση Τροχοφόρων
Εµπορευµάτων transshipment αναπροσαρµόζονται κατά 4%. Εξαιρούνται τα δίκυκλα.
Στο B’ Κεφάλαιο – Πρόσθετες Εργασίες:
•
Προστίθεται η ακόλουθη εργασία:
«7. Στοιβασία (ντάνιασµα) mafi και λοιπών χρηστικών µέσων κατόπιν αίτησης : Άνευ
χρέωσης»
•
Τροποποιείται η παράγραφος 3 ως εξής:
«Ταξινόµηση τροχοφόρων εµπορευµάτων µε περισσότερα των 3 κριτηρίων: 10,00 € »
Στην ενότητα ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ:
Στο Α’ Κεφάλαιο – Κανονικών Αµοιβών, αναδιατυπώνεται η πρώτη παράγραφος του
εδαφίου 1 ως εξής:
«Οι προβλεπόµενες ανά τεµάχιο αµοιβές για τις εργασίες επί πλοίου, υπολογίζονται
επί ελαχίστου αριθµού 50 κινήσεων φορτοεκφόρτωσης τροχοφόρων εµπορευµάτων
έως 3 τόνους, ανά πλοίο, ανεξαρτήτως του είδους τους (:εισαγωγής, transit και
transshipment). ∆εν εφαρµόζεται ελάχιστο όριο κινήσεων για τα τροχοφόρα
εµπορεύµατα άνω των 3 τόνων».
Στο B’ Κεφάλαιο – Πρόσθετες Εργασίες:
Η πρώτη πρόταση της 4ης παραγράφου: «Ταξινόµηση» αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η
τοποθέτηση των τροχοφόρων εµπορευµάτων στους χώρους αποθήκευσης του car
terminal µε κριτήρια τον προορισµό, την εταιρεία κατασκευής και το µοντέλο,
παρέχεται χωρίς χρέωση».
Β. Η έναρξη εφαρµογής της παρούσας από την 09-01-2012.

