ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 29-6-2010
Θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική της ΟΛΠ Α.Ε. από την 1-7-2010 έως 30-09-2010.»
αποφασίστηκε (αριθμός απόφασης: 133)
Α. Η παράταση του «παγώματος» μέχρι την 30-09-2010, όλων των τιμολογίων που
προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και τιμολόγια για τις παρεχόμενες
λιμενικές υπηρεσίες της ΟΛΠ Α.Ε..

Θέμα: «Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των Κανονισμών επί
πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική και τη Λιμενική
Ζώνη της ΟΛΠ Α.Ε.».
αριθμός απόφασης (135)
Εγκρίθηκαν:
Α. Η τροποποίηση του Άρθρου 3 του «Κανονισμού και Τιμολόγια Δικαιωμάτων επί
πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Περιοχή της ΟΛΠ Α.Ε.,
ως εξής:
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2.1 με την ακόλουθη:
«2.1. Το ανώτατο όριο παραμονής πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων για επισκευή
καθορίζεται κατ’ αρχήν από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Ως μέγιστος
εγκρινόμενος χρόνος της αρχικής αίτησης ορίζονται οι 60 ημέρες. Τα σχετικά
δικαιώματα προκαταβάλλονται για όλη τη διάρκεια του εγκριθέντος χρόνου.
Παράταση του χρόνου παραμονής κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, δύναται
να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία μετά από συνεκτίμηση των λειτουργικών
αναγκών του λιμένα, της διαθεσιμότητας των επισκευαστικών θέσεων, των εργασιών
που πρόκειται να εκτελεστούν στο πλοίο σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια και
λοιπών συνθηκών που πιθανόν επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και του λιμένα γενικότερα.
Για κάθε παράταση εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από το Άρθρο
6 του παρόντος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την υποβολή ναυπηγικών σχεδίων και τη σύμφωνη
γνώμη του αρμόδιου ναυπηγού της υπηρεσίας, δύναται να εγκριθεί παράταση μέχρι
και τη συμπλήρωση έτους από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στην
επισκευαστική θέση.
Για τα πλοία που καταλαμβάνουν προσωρινές επισκευαστικές θέσεις, μετά την
αρχική έγκριση, ο χρόνος παραμονής τους ορίζεται με σχετική απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου».
Β. Η τροποποίηση του Άρθρου 7 του «Κανονισμού και Τιμολόγια Δικαιωμάτων επί
πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων στη Λιμενική Ζώνη ΟΛΠ Α.Ε.», ως εξής:
· Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 με την ακόλουθη:
«Τα δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης των πλοίων/πλωτών
ναυπηγημάτων εσωτερικού, καταβάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την 20η ημέρα του
επομένου μηνός».
· Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος η οποία αριθμείται σε 2
«2. Τα δικαιώματα ελλιμενισμού, τα οποία υπολογίζονται ανά μήνα αδιαίρετο,
βεβαιώνονται ανά τρίμηνο και καταβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα του επομένου μετά

τη λήξη του τριμήνου ,μηνός. Η μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής καταβολή
τους, επισύρει την επιβολή τόκων επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου.
· Αναριθμούνται οι λοιπές παράγραφοι σε 3, 4 και 5.
Γ. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα ισχύουν από την 1-7-2010 και θα έχουν εφαρμογή
επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

