ΣΔΛΖ & ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΤΚΟΛΗΩΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ
χκθσλα κε ηε Ννκνζεζία νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε
ζαιάζζηα πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ην αγθπξνβφιην ππφθεηληαη ζε ηέιε θαη
ηηκνιφγηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο.
Ο ηξφπνο θαη ηα ηέιε ρξήζεο ησλ επθνιηψλ ππνδνρήο θαηαινίπσλ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ
ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ρξήζηεο
ησλ επθνιηψλ ππνδνρήο θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.
Σα ηέιε ρξήζεο ησλ επθνιηψλ ππνδνρήο θαηαινίπσλ θαη ηα ηηκνιφγηα γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ΤΔΝ .
Σα πινία δηαθξίλνληαη ζε, πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηνπο πιόεο (θνξηεγά πινία,
δεμακελφπινηα, θξνπαδηεξφπινηα, επηζθεπαδφκελα πινία), θαη ζε πινία πνπ εθηεινύλ
ηαθηηθνύο πιόεο.

1.

ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ

Σα πινία πνπ εθηεινχλ έθηαθηνπο πιφεο, θαηαβάιινπλ πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε, ηα νπνία,
α)

εάλ παξαδψζνπλ απφβιεηα, επηζηξέθνληαη αθνχ παξαθξαηεζνχλ ηα αθφινπζα

πνζνζηά:
πνζνζηφ, 15% ηνπ ηέινπο, ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζνχλ ηα δηνηθεηηθά θφζηε πνπ επηβαξχλνληαη, νη ππεξεζίεο επθνιηψλ ππνδνρήο
ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ησλ αλαδφρσλ εηαηξεηψλ, απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Δπίζεο έλα επηπιένλ πνζνζηφ, 5% ηνπ ηέινπο, ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Ο.Λ.Π.
Α.Δ. γηα λα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε – ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
εθαξκνγήο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ πινίσλ, ζχκθσλα κα ηελ
Α.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004 εγθχθιην ΤΔΝ/ΓΓΛΛΠ/ΓΛΠ.
Σν πνζνζηφ απηφ ζα απνδίδεηαη ζηελ αλάδνρν εηαηξεία, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο
νπνίαο, ζα αλαπηπρζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ε αλσηέξσ εθαξκνγή.
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Η επηζηξνθή ηνπ ππνινίπνπ απφ ηα πξνθαηαβαιιφκελα ηέιε ζα γίλεηαη, αθνχ
πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ, ηα παξαζηαηηθά παξάδνζεο ησλ
θαηαινίπσλ θαη εμφθιεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
β)

Δθφζνλ δελ παξαδψζνπλ απφβιεηα, παξαθξαηείηαη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ

πξνθαηαβαιιφκελσλ ηειψλ εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 5% ζα απνδίδεηαη ζηελ αλάδνρν
εηαηξεία, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο νπνίαο, ζα αλαπηπρζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ε αλσηέξσ
εθαξκνγή.
Σα ηέιε απηά ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. / ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΛΟΙΩΝ &
ΔΠΙΒΑΣΩΝ/ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ.
Σν πινίν, φζν βξίζθεηαη ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Π.

Α.Δ., ππνρξενχηαη λα

παξαδψζεη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηα απφβιεηά ηνπ γηα δηαρείξηζε ζηηο
εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. αλάδνρεο εηαηξείεο.
Με ηελ παξάδνζε ζα ηηκνινγεζεί απφ ηηο αλάδνρεο εηαηξείεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξνπλ κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ
(δειαδή αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ) θαη ε αληίζηνηρε είζπξαμε
ζα γίλεη απεπζείαο απφ ηηο αλάδνρεο εηαηξείεο.
χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, νη αλάδνρεο εηαηξείεο ζα θαηαβάινπλ ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ηα
ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ.
Δπίζεο, νη αλάδνρεο εηαηξείεο ζα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο, εληφο 24 σξψλ, ην Σκήκα
Πεξηβαιινληηθψλ Δπθνιηψλ γηα θάζε πινίν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 15% ηεο παξ. (α) θαη απφ
ηελ κε επηζηξνθή ησλ πξνθαηαβαιιφκελσλ ηειψλ ηεο παξ. (β) (πεξίπησζε κε παξάδνζε
θαηαινίπσλ απφ ην πινίν), αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ 5% πνπ απνδίδεηαη γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ εθαξκνγήο, ζα δεκηνπξγήζεη ην ηακείν ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπθνιηψλ.
Απφ ην πνζφ απηφ ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζα παξαθξαηεί πνζνζηφ 50% πξνο θάιπςε ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ελψ ζα θαηαβάιιεη ζηελ αληίζηνηρε
αλάδνρν εηαηξεία, γηα ηελ θάιπςε ησλ αηηηνινγεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο,
ζην Σκήκα Πεξηβαιινληηθψλ Δπθνιηψλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, ην ππφινηπν 50% ηνπ αληίζηνηρνπ
παξαθξαηνχκελνπ ηέινπο.
Έηζη ζα θαηαβάιιεη, πνζνζηφ 50%, ηνπ ππνιεηπφκελνπ σο άλσ παξαθξαηνχκελνπ ηέινπο
πγξψλ απνβιήησλ ζηελ αλάδνρν εηαηξεία πγξψλ θαηαινίπσλ θαη πνζνζηφ 50% ηνπ
ππνιεηπφκελνπ σο άλσ παξαθξαηνχκελνπ ηέινπο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ αλάδνρν
εηαηξεία ζηεξεψλ θαηαινίπσλ. Η εθθαζάξηζε απηή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα.
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Σα πινία πνπ εθηεινχλ έθηαθηνπο πιφεο, εθφζνλ παξαδψζνπλ απφβιεηα, πιεξψλνπλ γηα
ηε ρξήζε ησλ επθνιηψλ ππνδνρήο, αλάινγα κε ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο θαηαινίπσλ
θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο, ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.

2.

ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ

Σα πινία πνπ εθηεινχλ ηαθηηθνχο πιφεο, θαηαβάιινπλ αληαπνδνηηθά ηέιε γηα ηελ ρξήζε
ησλ επθνιηψλ ππνδνρήο, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηά πεξίπησζε πνζφηεηεο απνβιήησλ θαη
αλάινγε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ επθνιηψλ.
Σα ηέιε απηά ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. / ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΛΟΙΩΝ &
ΔΠΙΒΑΣΩΝ / ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ.
Απφ ηα ηέιε απηά ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. παξαθξαηεί, ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη
ην ππφινηπν απνδίδεηαη ζηηο αλάδνρεο εηαηξείεο, θαηά πεξίπησζε γηα ηα πγξά ή ηα ζηεξεά
θαηάινηπα. Η εθθαζάξηζε απηή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα.
Πέξαλ ησλ πνζνηήησλ απηψλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο (αληαπνδνηηθά ηέιε), ηα πινία
απηά γηα θάζε επηπιένλ παξάδνζε ρξεψλνληαη αλάινγα κε ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο
θαηαινίπσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο, ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Οη επηπιένλ απηέο παξαδφζεηο ηηκνινγνχληαη θαη εηζπξάηηνληαη απεπζείαο απφ ηηο αλάδνρεο
εηαηξείεο.

3.

ΠΑΓΗΑ ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΔΤΚΟΛΗΩΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

3.1. ΣΔΛΖ ΤΓΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ Δ ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ
Κάζε πινίν πνπ θαηαπιέεη ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ην αγθπξνβφιην
(Φνξηεγά, δεμακελφπινηα, επηβαηεγά, θξνπαδηεξφπινηα, επηζθεπαδφκελα) ζα θαηαβάιιεη
ηέινο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ. Σν ηέινο απηφ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν:
Σ = ζΣ x ζΜ
φπνπ :
Σ = Σέινο
ζΣ = ζηαζεξφο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ = 200
ζΜ = ζπληειεζηήο αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ (Κ.Ο.Υ)
Ο ζπλεηειζηήο ζΜ δίλεηαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα:
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ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ

ζΜ

Κ.Ο.Υ = 0

- 1.000

1

Κ.Ο.Υ = 1.000

- 5.000

2

Κ.Ο.Υ = 5.000

- 10.000

3

Κ.Ο.Υ = 10.000

- 25.000

5

Κ.Ο.Υ = 25.000

- 50.000

8

Κ.Ο.Υ =

> 50.000

10

Δπνκέλσο:
Tέινο = 200 x ζΜ
Δπνκέλσο ην ηέινο δηακνξθψλεηαη, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ σο θάησζη:

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ

ΓΗΝΟΜΔΝΟ

ΣΔΛΟ €

Πινία έσο 1.000 Κ.Ο.Υ

200x1

200

Πινία απφ 1.000 έσο 5.000 Κ.Ο.Υ

200x2

400

Πινία απφ 5.000 έσο 10.000 Κ.Ο.Υ

200x3

600

Πινία απφ 10.000 έσο 25.000 Κ.Ο.Υ

200x5

1000

Πινία απφ 25.000 έσο 50.000 Κ.Ο.Υ

200x8

1600

Πινία κεγαιχηεξα ησλ 50.000 Κ.Ο.Υ

200x10

2000

3.2. ΣΔΛΖ ΣΔΡΔΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ Δ ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ
ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ
Κάζε πινίν πνπ θαηαπιέεη ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ην αγθπξνβφιην
ζα θαηαβάιιεη ηέινο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ & απνξξηκκάησλ. Σν ηέινο απηφ
ππνινγίδεηαη ηνπο Κ.Ο.Υ. γηα ηα θνξηεγά πινία, ηα δεμακελφπινηα θαη ηα επηζθεπαδφκελα θαη
ηνλ αξηζκφ πιεξσκάησλ & επηβαηψλ γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, σο εμήο:
α)

ΦΟΡΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ, ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ & ΔΠΗΚΔΤΑΕΟΜΔΝΑ

Σν ηέινο απηφ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν:
Σ = ζΣ x ζΜ
φπνπ :
Σ = Σέινο
ζΣ = ζηαζεξφο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ = 100 γηα θνξηεγά
δεμακελφπινηα θαη = 150 γηα επηζθεπαδφκελα πινία
ζΜ = ζπληειεζηήο αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ (Κ.Ο.Υ)
Ο ζπλεηειζηήο ζΜ δίλεηαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα:
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&

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ

ζΜ

Κ.Ο.Υ = 0

- 1.000

1

Κ.Ο.Υ = 1.000

- 5.000

2

Κ.Ο.Υ = 5.000

- 10.000

3

Κ.Ο.Υ = 10.000

- 25.000

5

Κ.Ο.Υ = 25.000

- 50.000

8

Κ.Ο.Υ =

> 50.000

10

Δπνκέλσο:
Tέινο = 100 x ζΜ & 150 x ζΜ
Δπνκέλσο ην ηέινο δηακνξθψλεηαη, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ πινίνπ σο
θάησζη:
α1.

ΦΟΡΣΖΓΑ ΠΛΟΗΑ & ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ
ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ

α2.

ΓΗΝΟΜΔΝΟ

ΣΔΛΟ €

Πινία έσο 1.000 Κ.Ο.Υ

100x1

100

Πινία απφ 1.000 έσο 5.000 Κ.Ο.Υ

100x2

200

Πινία απφ 5.000 έσο 10.000 Κ.Ο.Υ

100x3

300

Πινία απφ 10.000 έσο 25.000 Κ.Ο.Υ

100x5

500

Πινία απφ 25.000 έσο 50.000 Κ.Ο.Υ

100x8

800

Πινία κεγαιχηεξα ησλ 50.000 Κ.Ο.Υ

100x10

1000

ΓΗΝΟΜΔΝΟ

ΣΔΛΟ €

Πινία έσο 1.000 Κ.Ο.Υ

150x1

150

Πινία απφ 1.000 έσο 5.000 Κ.Ο.Υ

150x2

300

Πινία απφ 5.000 έσο 10.000 Κ.Ο.Υ

150x3

450

Πινία απφ 10.000 έσο 25.000 Κ.Ο.Υ

150x5

750

Πινία απφ 25.000 έσο 50.000 Κ.Ο.Υ

150x8

1200

Πινία κεγαιχηεξα ησλ 50.000 Κ.Ο.Υ

150x10

1500

ΠΛΟΗΑ ΔΠΗΚΔΤΑΕΟΜΔΝΑ
ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ

β)

ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ & ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΒΑΣΩΝ & ΠΛΖΡΩΜΑΣΩΝ ΠΛΟΗΟΤ

ΣΔΛΟ €

Πιήζνο έσο θαη 250 άηνκα

250

Πιήζνο απφ 251 έσο θαη 500 άηνκα

500

Πιήζνο απφ 501 έσο θαη 1000 άηνκα

800

Πιήζνο απφ 1001 έσο θαη 2000 άηνκα

1500
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γ)

Πιήζνο απφ 2001 έσο θαη 3000 άηνκα

2000

Πιήζνο απφ 3001 θαη άλσ

3000

Γηα ηα δηεξρόκελα πινία (in transit) ζην αγθπξνβόιην ην ηέινο έρεη έθπησζε
70% θαη δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΗΟΤ

ΣΔΛΟ €

Πινία έσο 1.000 Κ.Ο.Υ

30

Πινία απφ 1.000 έσο 5.000 Κ.Ο.Υ

60

Πινία απφ 5.000 έσο 10.000 Κ.Ο.Υ

90

Πινία απφ 10.000 έσο 25.000 Κ.Ο.Υ

150

Πινία απφ 25.000 έσο 50.000 Κ.Ο.Υ

240

Πινία κεγαιχηεξα ησλ 50.000 Κ.Ο.Υ

300

4. ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ
Γηα ηα πινία πνπ εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα ή έρνπλ ζπρλνχο θαη ηαθηηθνχο
ειιηκεληζκνχο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά εθαξκφδεηαη πάγην αληαπνδνηηθφ ηέινο, αλά θαηεγνξία
θαη είδνο πινίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρξήζεο ησλ επθνιηψλ ππνδνρήο.
Σα θαησηέξσ αλαθεξφκελα αληαπνδνηηθά ηέιε εθαξκφδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε έλα πινίν
θαη φρη γηα νκάδεο πινίσλ.
4.1 ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΓΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ ΓΗΑ ΣΑ
ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ
1. Δ/Γ - Ο/Γ αλνηθηνύ ηύπνπ Αξγνζαξσληθνύ
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα )
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Έλα & νγδόληα (1,80) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε αλά εκεξνινγηαθφ ηεηξάκελν, γηα πνζφηεηα 15m3,
γηα ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά ρξεηαζζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ ηεηξάκελν, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
2. Δ/Γ - Ο/Γ θιεηζηνύ ηύπνπ Αξγνζαξσληθνύ
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα )
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
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Γύν & ζαξάληα ( 2,40 ) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ ηξίκελν γηα πνζφηεηα κέρξη
15 m3 θαη γηα απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο θάζε θνξά .
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ηεο πνζφηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί πεξηζζφηεξεο
ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα,
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
3. Δ/Γ Σαρύπινα (Τ/Γ θαη ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ ) .
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα ).
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Σξία Δπξώ & πελήληα ιεπηά (3,50) € /εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν γηα ζπλνιηθή
απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο, γηα θάζε πινίν θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα ζχκθσλα
κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
4. Μηθξά θνξηεγά θάησ ησλ 2000 ΚΟΥ κε ζπρλνύο θαηάπινπο ζην ιηκέλα ηνπ
Πεηξαηά.
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα ).
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Σξία Δπξώ & πελήληα ιεπηά (3,50) € /εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν γηα ζπλνιηθή
απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο, γηα θάζε πινίν θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα ζχκθσλα
κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
5. Δ/Γ - Ο/Γ
Σα πινία απηά θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα ηελ πνζφηεηα

παξαγσγήο

θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ θαη ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηνπλ.
Η θαηάηαμε γίλεηαη άπαμ γηα θάζε πινίν θαη δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:
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Ρσ
ι = ---------- x 0,80
Sσ
φπνπ Ρσ = 1% ηεο κεληαίαο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζε m3
Sσ = απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα θαηαινίπσλ ηνπ πινίνπ ζε m3.
Δάλ ε ηηκή ηνπ ι είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 0,5 ην πινίν εληάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α θαη
ε αληαπφδνζε ηνπ ηέινπο ηνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα παξαιαβή θαηαινίπσλ αλά δίκελν .
Δάλ ε ηηκή ηνπ ι είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,5 ην πινίν εληάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Β θαη ε
αληαπφδνζε ηνπ ηέινπο ηνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα παξαιαβή θαηαινίπσλ κεληαίσο.

5.1.

Τπνθαηεγνξία Α ( ι κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ 0,5 )

(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Σξία & εμήληα (3,60) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν γηα πνζφηεηα κέρξη 15
m3 θαη γηα απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ηεο πνζφηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί πεξηζζφηεξεο
ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
5. 2 .

Τπνθαηεγνξία Β ( ι κεγαιύηεξν ηνπ 0,5 )

(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Δπηά & είθνζη (7,20) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ κήλα γηα πνζφηεηα κέρξη 15
m3 θαη γηα απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο θάζε θνξά .
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ηεο πνζφηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί πεξηζζφηεξεο
ηεο κηαο παξάδνζεο ζηνλ απηφ εκεξνινγηαθφ κήλα ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
6.

Κξνπαδηεξόπινηα κε ηαθηηθνύο πιόεο

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ θξνπαδηέξεο)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδoρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Γέθα (10) € / εκέξα
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Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζηνλ απηφ εκεξνινγηαθφ κήλα γηα πνζφηεηα κέρξη 20
m3, γηα ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο, γηα θάζε πινίν θάζε
θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζηνλ απηφ εκεξνινγηαθφ κήλα ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα ζχκθσλα
κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
7.

Τδξνθόξα θαη Γ/Ξ Δθνδηαζκνύ πινίσλ

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ πιφεο)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Σξία & εμήληα (3,60) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν γηα πνζφηεηα κέρξη 15
m3 γηα ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο, γηα θάζε πινίν θάζε
θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ηεο πνζφηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν ε ρξέσζε ζα
επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε παξάδνζε γίλεηαη απ΄ επζείαο ζηνλ Π/Γ, ην ηέινο ζα
κεηψλεηαη θαηά ην ήκηζπ .
8.

Ρπκνπιθά

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ πιφεο)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Σξία & ηξηάληα (3,30) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη κηα παξάδνζε ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν γηα πνζφηεηα κέρξη 15
m3 γηα ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ βπηηνθφξνπ κέρξη δχν (2) ψξεο, γηα θάζε πινίν θάζε
θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ βπηηνθφξνπ ή ηεο πνζφηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ην πινίν απηφ ρξεηαζζεί
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηφ εκεξνινγηαθφ δίκελν ε ρξέσζε ζα
επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε παξάδνζε γίλεηαη απ΄ επζείαο ζηνλ Π/Γ, ην ηέινο ζα
κεηψλεηαη θαηά ην ήκηζπ .
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9.

Αιηεπηηθά – θάθε αλαςπρήο <12 επηβαηώλ

Σα ζθάθε απηά εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο θαη θαηαβάιινπλ ηίκεκα παξάδνζεο
θαηαινίπσλ θάζε θνξά πνπ παξαδίδνπλ ζηελ επθνιία ππνδνρήο, ην δε πνζφ ρξέσζεο ηνπο
ζα είλαη,
ηξηάληα (30) € αλά παξάδνζε.
10. Μηθξά Δ/Γ πινία θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα:
Πεηξαηάο -αιακίλα
Πέξακα - αιακίλα
Πεηξαηά - Αίγηλα
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
Μεδέλ θόκκα πέληε (0,5) € / εκέξα
11. Λάληδεο
(θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα )
ηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξψλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ
αξάληα (40) € / εμάκελν
Σα αλσηέξσ ζθάθε ( 9, 10 & 11) ζα παξαδίδνπλ ηα πγξά θαηάινηπά ηνπο ζε δεμακελέο πνπ
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαηφπηλ ππνδείμεσο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ζθάθε απηά ρξεηαζζνχλ βπηηνθφξν φρεκα γηα παξάδνζε θαηεπζείαλ
ζε απηφ

ε ρξέσζε θαη ε ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν

ηηκνιφγην .
4.2 ΠΑΓΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΔΡΔΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ ΓΗΑ ΣΑ
ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ.
1. Δ/Γ - Ο/Γ αλνηθηνύ ηύπνπ Αξγνζαξσληθνύ
(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Δίθνζη πέληε (25) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη δχν (2) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ ηελ εκέξα. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο.
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ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
2. Δ/Γ - Ο/Γ θιεηζηνύ ηύπνπ Αξγνζαξσληθνύ
(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Σξηάληα (30) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη δχν (2) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ ηελ εκέξα. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .

3. Δ/Γ - Ο/Γ αλνηθηνύ ηύπνπ πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα Πέξακα – αιακίλα.
(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Δθαηόλ πελήληα (150) € / κήλα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη ηξία (3) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ ηελ εβδνκάδα. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο, κε ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ
εβδνκάδα .
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
4. Δ/Γ Σαρύπινα (Τ/Γ θαη ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ )
(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Γέθα πέληε (15) € / εκέξα
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Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη έλα

(1) θπβηθφ κέηξν, κε ζπκπηεζκέλσλ

απνξξηκκάησλ ηελ εκέξα. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
5. Δ/Γ - Ο/Γ
(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
ηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ αλά άθημε
Δμήληα πέληε (65) € / άθημε
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη ηξία (3) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά άθημε. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο
απφ ηα εμππεξεηνχκελα πινία, κε ηα ρεξζαία ή ηα πισηά κέζα πεξηζπιινγήο ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
6.

Κξνπαδηεξόπινηα κε ηαθηηθνύο πιόεο

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ θξνπαδηέξεο)
ηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ αλά άθημε
Δθαηό (100) € / άθημε
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη ηξία (3) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά άθημε. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο
απφ ηα εμππεξεηνχκελα πινία, κε ηα ρεξζαία ή ηα πισηά κέζα πεξηζπιινγήο ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
6.1. Κξνπαδηεξόπινηα πνπ εθηεινύλ εκεξήζηα ηαμίδηα ( αλαρώξεζε θαη άθημε εληόο
ηεο απηήο εκέξαο ζην ιηκάλη Πεηξαηά.)
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ θξνπαδηέξεο )
ηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ αλά άθημε
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Σξηάληα (30) € / εκέξα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη δχν(2) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά άθημε. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο
απφ ην εμππεξεηνχκελν πινίν, κε ρεξζαία ή πισηά κέζα πεξηζπιινγήο ηνπ αλαδφρνπ. ε
πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ ησλ εξγάζηκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.

7.

Τδξνθόξα θαη Γ/Ξ Δθνδηαζκνύ πινίσλ

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ πιφεο)
Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Δθαηόλ ηξηάληα (130) € / κήλα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη ηξία (3) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά δεθαπέληε (15) εκέξεο. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο, κε ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο ηνπιάρηζην αλά
δεθαπέληε εκέξεο.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
8.

Ρπκνπιθά .

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ πιφεο)
Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Πελήληα (50) € / κήλα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη ελάκηζε (1,5) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά δεθαπέληε (15) εκέξεο. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο, κε ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο ηνπιάρηζην αλά
δεθαπέληε εκέξεο.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
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9. Μηθξά θνξηεγά θάησ ησλ 2000 ΚΟΥ κε ζπρλνύο θαηάπινπο ζην ιηκέλα ηνπ
Πεηξαηά.
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ πιφεο)
Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Δθαηόλ ηξηάληα (130) € / κήλα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη ηξία (3) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά δεθαπέληε (15) εκέξεο. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο, κε ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο ηνπιάρηζην αλά
δεθαπέληε εκέξεο.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην .
10.

Αιηεπηηθά – θάθε αλαςπρήο <12 επηβαηώλ

Σα ζθάθε απηά εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο θαη πιεξψλνπλ ηίκεκα παξάδνζεο
απνβιήησλ θάζε θνξά πνπ παξαδίδνπλ ζηελ επθνιία ππνδνρήο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε
εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
11. Μηθξά Δ/Γ πινία θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα:
Πεηξαηάο -αιακίλα
Πέξακα - αιακίλα
Πεηξαηά - Αίγηλα
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα)
Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Δβδνκήληα πελήληα (75) € / κήλα
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη δχν (2) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ αλά δεθαπελζήκεξν. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο, κε ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο ηνπιάρηζην κία θνξά ηελ
εβδνκάδα.
ε πεξίπησζε φπνπ ε παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξψλ ή εκεξψλ ή ηα πινία απηά
ρξεηαζηεί λα παξαδψζνπλ επηπιένλ πνζφηεηεο, ε ρξέσζε ζα επηβαξχλεηαη αληίζηνηρα
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην.
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12 . Λάληδεο
Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο ζηεξεψλ θαηαινίπσλ
Πελήληα (50) € / εμάκελν
Σν ηέινο απηφ θαιχπηεη παξάδνζε κέρξη δχν (2) θπβηθά κέηξα, κε ζπκπηεζκέλσλ
απνξξηκκάησλ ην εμάκελν. Η παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
εμνπιηζκνχ (containers 10, 20 m3) πνπ ζα παξαρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ηνπνζεηείηαη ζηνπο πξνβιήηεο, κε θαηάιιειε ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο.

4.3

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο παξαηεξήζεηο επί ησλ ηειψλ αθνξνχλ φια ηα ηέιε ησλ παξ. 4.1
& 4.2
α) Σα εκεξήζηα πξναλαθεξφκελα αληαπνδνηηθά ηέιε, ππνινγίδνληαη επί φισλ ησλ
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηνπ κήλα (30 εκέξεο), θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινχλ
πιφεο. (Η παξακνλή νιίγσλ σξψλ ηεο εκέξαο ρξεψλεηαη σο αθέξαηα εκέξα).
Καηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ δελ εθηεινχλ πιφεο δελ θαηαβάινπλ ηέιε.
β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πινίν εληεηαγκέλν ζην ζχζηεκα αληαπνδνηηθνχ ηέινπο,
απνζπξζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηνπο πιφεο θαη έρεη παξαδψζεη ή πξνηίζεηαη λα
παξαδψζεη ηα πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα ηνπ θαη ηα απφβιεηα ηνπ, ρσξίο λα έρεη θαηαβάιιεη
ην ζχλνιν ησλ ηειψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ, ζα ρξεψλεηαη

κε ην ζχλνιν ησλ ηειψλ

ηεο ρξνληθήο

πεξηφδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ.
γ) Κάζε παξάδνζε πγξψλ θαηαινίπσλ απαηηεί ηελ έθδνζε ηεισλεηαθήο αδείαο, ην θφζηνο ηεο
νπνίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 90 €.
Η έθδνζε απηήο γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο, ην δε θφζηνο επηβαξχλεη ην
εμππεξεηνχκελν πινίν.
δ) Οη δεμακελέο θαη ηα containers πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πξνβιήηεο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο παξαγξάθνπο, απνηεινχλ ππνρξέσζε ησλ αλαδφρσλ
εηαηξηψλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα containers πνπ ηνπνζεηεί ζηηο
πξνβιήηεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ, δελ πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε κνξθή
ξχπαλζεο ζηνλ ρεξζαίν ή ζαιάζζην ρψξν φπσο π.ρ. νζκέο, δηαξξνέο πγξψλ ή ζηεξεψλ.
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ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΜΠΑΗΝΟΤΝ Δ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ

4.4

ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ:
1. ΠΛΟΗΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ ΣΔΛΩΝ
Α.

Σα πινία πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηηκνινγίνπ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ,

ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ επηζθεπαζηηθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ΟΛΠ ΑΔ, ζα ζπλερίδνπλ
λα θαηαβάινπλ ηα αληίζηνηρα αληαπνδνηηθά ηέιε

ηαθηηθψλ πιφσλ γηα πεξηνξηζκέλν

ρξνληθφ δηάζηεκα.
Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο γηα ηελ παξακνλή ησλ ελ
ιφγσ πινίσλ ζηελ Δπηζθεπαζηηθή πεξηνρή είλαη νη αθφινπζεο:
1.

Τγξά απφβιεηα:
Σα πινία ζπλερίδνπλ λα θαηαβάινπλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ηαθηηθψλ πιφσλ πνπ

αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία πνπ ππάγνληαη

κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε

πεξίνδνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θαηεγνξία απηή.
ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο κέζα ζην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε παξάδνζε
θαιχπηεηαη απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή ζα θαηαβιεζνχλ κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ.
ε πεξίπησζε

επηπιένλ παξαδφζεσλ

κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη

παξαδφζεηο απηέο ζα ρξεψλνληαη κε ην ηηκνιφγην πέξαλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ηα
πινία πνπ εθηεινχλ ηαθηηθνχο πιφεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε

ηεο αλσηέξσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηα πινία δελ ζα

ρξεψλνληαη κε ηέιε, ελψ θάζε παξάδνζε

ζα ρξεψλεηαη κε ην ηηκνιφγην πνπ έρεη

εθαξκνγή ζηα επηζθεπαδφκελα πινία πνπ εθηεινχλ έθηαθηνπο πιφεο (Καηεγνξία Β παξ.
7.1 ηνπ ηηκνινγίνπ παξαιαβήο πγξψλ θαηαινίπσλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή έθηαθηνπ ηέινπο)
Αλ ην πινίν επηζηξέςεη ζηα ηαθηηθά δξνκνιφγηα πξηλ ιήμεη ε πεξίνδφο ηνπ, απηή
ζπλερίδεηαη. Αλ ην πινίν επηζηξέςεη ζηα ηαθηηθά δξνκνιφγηα κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ
ηνπ, μεθηλάεη λέα πεξίνδνο.
2.

ηεξεά απφβιεηα:
Γηα ην δηάζηεκα ησλ 15 πξψησλ εκεξψλ ζα θαηαβάιινληαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε

ηαθηηθψλ πιφσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ πινίνπ.
Οη παξαδφζεηο πνπ ζα γίλνληαη ζην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα θαιχπηνληαη απφ
ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, ελψ νη επηπιένλ παξαδφζεηο

ζα ηηκνινγνχληαη κε ην ηηκνιφγην

πέξαλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ.
Μεηά ηελ πάξνδν ησλ 15 εκεξψλ, ηα πινία δελ ζα ρξεψλνληαη κε ηέιε, ελψ θάζε
παξάδνζε ζα ρξεψλεηαη κε ην ηηκνιφγην πνπ έρεη εθαξκνγή ζηα επηζθεπαδφκελα πινία
πνπ εθηεινχλ

έθηαθηνπο πιφεο (θαηεγνξία Β παξ. 7.2. ηνπ

ηηκνινγίνπ παξαιαβήο

ζηεξεψλ θαηαινίπσλ , ρσξίο ηελ θαηαβνιή έθηαθηνπ ηέινπο).
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Β.

Γηα ηα πινία πνπ θαηαιακβάλνπλ πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ

νξηζηεί απφ ηνλ ΟΛΠ ΑΔ ζην Κεληξηθφ ιηκάλη Πεηξαηά, δελ ζα θαηαβάινπλ ηέιε γηα ην
δηάζηεκα πνπ παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο απηέο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηηο
πξνζσξηλέο επηζθεπαζηηθέο ζέζεηο, νη παξαδφζεηο απνβιήησλ (πγξά θαη ζηεξεά) ζα
ρξεψλνληαη κε ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην πνπ έρεη εθαξκνγή ζηα επηζθεπαδφκελα πινία
(ρσξίο ηελ θαηαβνιή έθηαθηνπ ηέινπο).
2. ΠΛΟΗΑ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΠΛΟΩΝ
Γηα πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ έθηαθηνπο πιφεο ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ΟΛΠ
Α .Δ. θαη βξίζθνληαη ζε επηζθεπή ηζρχνπλ ηα θάησζη:


ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν θχγεη απφ ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε θαη επηζηέςεη εληφο
10 εκεξψλ ζην ιηκάλη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θξαηήζεη ηε ζέζε επηζθεπήο γηα ην
αλσηέξσ δηάζηεκα, δελ ζα ρξεψλεηαη εθ λένπ κε ηέινο γηα ηελ παξνρή επθνιηψλ
ππνδνρήο απνβιήησλ πινίσλ.



Δάλ ην πινίν θχγεη θαη δελ θξαηήζεη ηε ζέζε επηζθεπήο ηφηε δελ ζα ρξεψλεηαη κέρξη
επηζηξνθήο ηνπ ζην ιηκάλη εληφο 5 εκεξψλ. Γηα επηζηξνθή απφ ηελ έθηε κέξα θαη
έθηνηε ζα ρξεψλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηέινο ζχκθσλα κε ην Σηκνιφγην ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.

4.5.

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ – ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ ΚΑΦΖ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖ
ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΟΛΠ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
ΔΡΓΟ ΜΔΩ ΤΜΒΑΔΩΝ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΟΤ ΟΛΠ.

Σα ζθάθε απηά ζα παξαδίδνπλ ηα ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο Δπθνιίεο Τπνδνρήο Απνβιήησλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ θαηαβάιινληαο γηα
θάζε παξάδνζε ην αληίζηνηρν ηίκεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηηκνιφγην,.
Σα αλσηέξσ ζθάθε δελ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηέιε ζηεξεψλ θαη πγξψλ
απνβιήησλ ζε κεληαία βάζε ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ.
5.

ΥΡΔΩΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ
& ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ ΦΟΡΣΗΟΤ

Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ απνηεινχλ θαηάινηπα θνξηίνπ θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη

ζηηο

θαηεγνξίεο

απνβιήησλ

πνπ

πξναλαθέξζεθαλ,

φπσο

απηά

θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία, θαζψο θαη γηα θάζε είδνπο επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο, φζνλ αθνξά ηελ παξαιαβή ηνπο, φζν θαη γηα
ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο, ε ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ παξαιαβήο θαη
δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ, ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ
ρξήζηε θαη ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
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Η ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα εμαξηάηαη απφ ην είδνο, ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηνλ
ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ. Όια ηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζα ηεξνχληαη ζην Σκήκα Πεξηβαιινληηθψλ Δπθνιηψλ.
6. ΔΞΑΗΡΔΔΗ
Απφ ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα ρξέσζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην ρέδην θαη ην άξζξν 9 ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α. 3418/07/2002 (ΦΔΚ 712Β 11-6-2002)
ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, φπσο νξίδεηαη ζηνλ ζρεηηθφ νδεγφ δηαδηθαζηψλ
παξαιαβήο απνβιήησλ πινίσλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζα γίλεηαη
πξνζπλελλφεζε κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.
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7.

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΖ

ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ

ΠΔΡΑΝ

ΣΩΝ

ΠΑΓΗΩΝ

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ ΣΔΛΩΝ
Η

παξαιαβή

ησλ

θαηαινίπσλ,

πέξαλ

απηψλ

πνπ

παξαιακβάλνληαη

κέζσ

ησλ

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ζα ρξεψλεηαη κε ηα θάησζη ηηκνιφγηα:
Α.

ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΛΟΔ

7.1.

Γηα παξαιαβή πγξώλ θαηαινίπσλ

α. Τγξά πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα
α.1. Παξαιαβή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
α.1.1. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 3ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 200ΜΣ :

266,8 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 3ψξνπ)

213,44 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

:
:

1,07 €/ΜΣ

α.1.2. Γηα δεμακελφπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 4ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 400ΜΣ :

373,52 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 4ψξνπ)

:

213,44 €/h

:

1,07 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

α.2. Παξαιαβή κε Γ/Ξ ηνπ Αλαδόρνπ θαηαπιένληνο ζηελ ζέζε ηνπ
εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ
α.2.1. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 3ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 200ΜΣ:
Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 3ψξνπ)
>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

586,96 €
:
:

266,80 €/h
1,38 €/ΜΣ

α.2.2. Γηα Γεμακελφπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 3ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 400ΜΣ :

640,32 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 3ψξνπ)

:

213,44 €/h

:

1,60 €/ΜΣ

Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα 2ψξεο κέρξη 15ΜΣ

:

266,8 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 2ψξνπ)

:

58,69 €/h

:

21,34 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

α.3 Παξαιαβή κε βπηηνθόξν απηνθίλεην ηνπ Αλαδόρνπ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)
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α.4. Παξαιαβέο κε αληιεηηθά κέζα ηνπ Αλαδόρνπ
Όιεο νη αλσηέξσ παξαιαβέο ζα γίλνληαη κε αληιεηηθά κέζα ηνπ εμππεξεηνύκελνπ
πινίνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ ν αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα παξέρεη δηθά ηνπ αληιεηηθά κέζα κε πξόζζεηε ρξέσζε.
- Με ρξήζε παικηθήο αληιίαο θαη παξνρή αέξα από ην εμππεξεηνύκελν πινίν, αληιεηηθήο ηθαλόηεηαο έωο 30
θ.κ./ώξα, αλάινγα κε ην ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο θ.α. (όπωο αλαθέξνληαη ζηελ
παξαθάηω παξάγξαθν).

Τηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έωρ 3 ώξεο
Πέξαλ ηωλ 3 ωξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε
-

533,6 €

:

160,08 €/ώξα

:

Πεηπελαιοκίνηηη ανηλία , ανηληηικήρ ικανόηηηαρ έωρ 30 κ.μ./ώπα, ανάλογα με ηο
ιξώδερ, απόζηαζη – βάθορ ζημείος αναππόθηζηρ κ.α. (όπωρ αναθέπονηαι ζηην
παπακάηω παπάγπαθο).
Τηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έωρ 3 ώξεο
Πέξαλ ηωλ 3 ωξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

-

747,04 €

:

213,44 €/ώξα

:

Ειδική ςδπαςλική ανηλία MARFLEX (για ηην απάνηληζη μεγάληρ ποζόηηηαρ και
μεγάλος ιξώδοςρ πεηπελαίος/ ανηληηικήρ ικανόηηηαρ έωρ 150 κ.μ./ώπα, ανάλογα με
ηο ιξώδερ, απόζηαζη – βάθορ ζημείος αναππόθηζηρ κ.α. (όπωρ αναθέπονηαι ζηην
παπακάηω παπάγπαθο).
Τηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έωρ 4 ώξεο

4.268,8 €

:

Πέξαλ ηωλ 4 ωξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

640,32 €/h

:

Ωζηόζν, ην ηειηθό θόζηνο ηνπ ζπλαθνύο ηηκνινγίνπ αλά πεξίπηωζε δηακνξθώλεηαη από ζεηξά αληηθεηκεληθώλ
παξαγόληωλ όπωο: ημώδεο, απόζηαζε θαη βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο, δηαηνκή ζεκείνπ πξόζβαζεο,
ηδηαηηεξόηεηα δεμακελήο θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο, ζηνηρεία ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ από ηερληθήο πιεπξάο ηη
είδνπο αληιία θαη βνεζεηηθά κέζα απαηηνύληαη θαζώο επίζεο θαη ην απαηηνύκελν πξνζωπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο αηηνύκελεο νιηθήο απάληιεζεο θαη πάληνηε θαηόπηλ ζπκθωλίαο - θαηά πεξίπηωζε - κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη
πινίνπ θαη ηελ ζύκθωλε γλώκε ηνπ ΟΛΠ ΑΕ.

β. Λύκαηα- βνζξνιύκαηα
β.1. Παξαιαβή κε βπηηνθφξν απηνθίλεην ηνπ Αλαδφρνπ
Σηκή θαη΄ απνθνπή έσο 2ψξεο κέρξη 15ΜΣ

:

373,52 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 2ψξνπ)

:

106,72 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)

:

32,01 €/ΜΣ

β.2. Παξαιαβή κε ζχλδεζε ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Σηκή θαη’ απνθνπή αλά ζχλδεζε έσο 5 ψξεο

:

213,44€

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 5ψξνπ)

:

26,68 €

Σηκή θαη’ απνθνπή (κεγάιεο δηαξθείαο) γηα ην πξώην 24ψξν

:747,04 €

Δπηβάξπλζε αλά 24ψξν (πέξαλ ηνπ πξψηνπ)

640,32 €

:
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γ. Δπηθίλδπ λα πγξά θαηάινηπα
Σηκή θαηφπηλ ζπκθσλίαο ρξήζηε, αλαδφρνπ θαη ΟΛΠ ΑΔ θαηά πεξίπησζε θαη χζηεξα απφ
αλάιπζε–αλαγλψξηζε ε νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ ησλ πξνο παξαιαβή
επηθηλδχλσλ θαηαινίπσλ.
δ. Πξνζαπμήζεηο
δ.1. Οη ηηκέο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ζα ηζρχνπλ θαηά ην θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 07.00- 15.00
Πξνζαχμεζε πέξαλ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ

:

40%

Πξνζαχμεζε αββαηνθχξηαθσλ ή άιισλ επηζήκσλ αξγηψλ:

60%

δ.2. Οη αλσηέξσ ηηκέο ησλ παξαγξάθσλ (α.2, α.2.1, α.2.2.) ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπ ιηκεληθνχο
ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., πιελ ηνπ αγθπξνβνιίνπ (Ράδαο), φπνπ ζα
πξνζαπμάλνληαη θαηά 40%.
δ.3. Οη ηηκέο ηεο παξαγξάθνπ (α.3. & β.1.) γηα ηνπο ιηκεληθνχο ρψξνπο ηεο αιακίλαο ζα
πξνζαπμάλνληαη θαηά 50%.
ε. Απόβιεηα Ληπαληηθά Διαία (ΑΛΔ)
ε.1. Γηα παξάδνζε απφ ηα πινία δηαρσξηζκέλσλ πνζνηήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ απφ ηα
ππφινηπα πγξά απφβιεηα δελ ππάξρεη θακία ρξέσζε γηα ηε παξαιαβή θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ απνβιήηνπ.
ε.2. Γηα πνζφηεηεο ΑΛΔ πνπ είλαη αλακεκεηγκέλεο κε άιια πγξά απφβιεηα ε ρξέσζε ηεο
παξαδνζείζαο πνζφηεηαο αθνινπζεί θαηά πεξίπησζε ηε ρξέσζε ησλ παξαγξάθσλ
α,β,γ,δ.
7.2.

Γηα παξαιαβή ζηεξεώλ θαηαινίπσλ

α.1. Γηα παξαιαβή απνξξηκκάησλ πινίσλ νηθηαθνχ ηχπνπ.
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 3 θπβηθά κέηξα.

103,39 €

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 θ. κ. απνξξηκκάησλ .

32,31 €

α.2. Γηα παξαιαβή ιεηηνπξγηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (απφ επηζθεπέο θιπ).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 3 θπβηθά κέηξα.
Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 θ.κ. απνξξηκκάησλ .
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 5 Μεηξηθνχο Σφλνπο.
Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 5 ΜΣ.

103,39 €
38,77€
387,70 €
77,54 €
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α.3. Δπηπιένλ θαη΄ απνθνπή ρξέσζε γηα παξαιαβή ζηεξεψλ θαηαινίπσλ, ησλ παξ. α.1 &
α.2, απφ πινία ζηα αγθπξνβφιηα ηνπ ιηκέλα.
Γηα ρξήζε ξπκνπιθνχκελεο θνξηεγίδαο

800 €

Γηα ρξήζε απηνθηλνχκελεο θνξηεγίδαο

300 €

α.4. Μέγηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ πισηψλ θαη ρεξζαίσλ κέζσλ ηνπ
Αλαδφρνπ γηα θάζε πεξίπησζε ησλ παξ. α.1. & α.2.

1 ψξα

α.5. Ωξηαία απνδεκίσζε ησλ κέζσλ παξαιαβήο γηα ηνλ επηπιένλ ρξφλν
απαζρφιεζεο πέξαλ ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ παξ. α.4.

75 €

α.6.Πξνζαχμεζε ησλ παξ. α.1. έσο α.5 γηα παξαιαβή εθηφο εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ.
(θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 07.00- 15.00).
Καζεκεξηλέο

40%

Κπξηαθέο & αξγίεο

60%

α.7. Ηκεξήζην θαη΄ απνθνπή ηίκεκα γηα ηελ ελνηθίαζε container:
CONTAINER 12 m3

20 €

CONTAINER 20 m3

30 €

CONTAINER 35 m3

35 €

α.8. Ηκεξήζην θαη΄ απνθνπή ηίκεκα γηα ηελ ελνηθίαζε θνξηεγίδαο

150 €

α.9. Δπηθίλδπλα ζηεξεά θαηάινηπα
Σηκή θαηφπηλ ζπκθσλίαο ρξήζηε, αλαδφρνπ θαη ΟΛΠ ΑΔ θαηά πεξίπησζε θαη χζηεξα απφ
αλάιπζε–αλαγλψξηζε ε νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ ησλ πξνο παξαιαβή
επηθηλδχλσλ θαηαινίπσλ.
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Β.

ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ

7.1.

Γηα παξαιαβή πγξώλ θαηαινίπσλ

α. Τγξά πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα
α.1. Παξαιαβή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
α.1.1. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 3ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 200ΜΣ :

320,16 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 3ψξνπ)

266,8 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

:
:

1,07 €/ΜΣ

α.1.2. Γηα δεμακελφπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 4ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 400ΜΣ :

426,88 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 4ψξνπ)

266,8 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

:
:

1,07 €/ΜΣ

α.2. Παξαιαβή κε Γ/Ξ ηνπ Αλαδόρνπ θαηαπιένληνο ζηελ ζέζε ηνπ
εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ
α.2.1. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 3ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 200ΜΣ:
Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 3ψξνπ)
>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

640,32 €
:

288,14 €/h

:

1,60 €/ΜΣ

α.2.2. Γηα Γεμακελφπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 3ψξεο γηα πνζφηεηα κέρξη 400ΜΣ :

853,76 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 3ψξνπ)

:

288,14 €/h

:

1,92 €/ΜΣ

Σηκή θαη΄ απνθνπή έσο 2ψξεο κέρξη 15ΜΣ

:

288,14 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 2ψξνπ)

:

58,69 €/h

:

21,34 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

α.3 Παξαιαβή κε βπηηνθόξν απηνθίλεην ηνπ Αλαδόρνπ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)

α.4. Παξαιαβέο κε αληιεηηθά κέζα ηνπ Αλαδόρνπ
Όιεο νη αλσηέξσ παξαιαβέο ζα γίλνληαη κε αληιεηηθά κέζα ηνπ εμππεξεηνύκελνπ
πινίνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ ν αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα παξέρεη δηθά ηνπ αληιεηηθά κέζα.
-

Με σπήζη παλμικήρ ανηλίαρ και παποσή αέπα από ηο εξςπηπεηούμενο πλοίο,
ανηληηικήρ ικανόηηηαρ έωρ 30 κ.μ./ώπα, ανάλογα με ηο ιξώδερ, απόζηαζη – βάθορ
ζημείος αναππόθηζηρ κ.α. (όπωρ αναθέπονηαι ζηην παπακάηω παπάγπαθο).
Τηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έωρ 3 ώξεο
:
533,6 €
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Πέξαλ ηωλ 3 ωξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε
-

160,08 €/ώξα

:

Πεηπελαιοκίνηηη ανηλία , ανηληηικήρ ικανόηηηαρ έωρ 30 κ.μ./ώπα, ανάλογα με ηο
ιξώδερ, απόζηαζη – βάθορ ζημείος αναππόθηζηρ κ.α. (όπωρ αναθέπονηαι ζηην
παπακάηω παπάγπαθο).
Τηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έωρ 3 ώξεο
Πέξαλ ηωλ 3 ωξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

-

747,04 €

:

213,44 €/ώξα

:

Ειδική ςδπαςλική ανηλία MARFLEX (για ηην απάνηληζη μεγάληρ ποζόηηηαρ και
μεγάλος ιξώδοςρ πεηπελαίος/ ανηληηικήρ ικανόηηηαρ έωρ 150 κ.μ./ώπα, ανάλογα με
ηο ιξώδερ, απόζηαζη – βάθορ ζημείος αναππόθηζηρ κ.α. (όπωρ αναθέπονηαι ζηην
παπακάηω παπάγπαθο).
Τηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έωρ 4 ώξεο

4.268,8 €

:

Πέξαλ ηωλ 4 ωξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

640,32 €/h

:

Ωζηόζν, ην ηειηθό θόζηνο ηνπ ζπλαθνύο ηηκνινγίνπ αλά πεξίπηωζε δηακνξθώλεηαη από ζεηξά αληηθεηκεληθώλ
παξαγόληωλ όπωο: ημώδεο, απόζηαζε θαη βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο, δηαηνκή ζεκείνπ πξόζβαζεο,
ηδηαηηεξόηεηα δεμακελήο θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο, ζηνηρεία ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ από ηερληθήο πιεπξάο ηη
είδνπο αληιία θαη βνεζεηηθά κέζα απαηηνύληαη θαζώο επίζεο θαη ην απαηηνύκελν πξνζωπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο αηηνύκελεο νιηθήο απάληιεζεο θαη πάληνηε θαηόπηλ ζπκθωλίαο - θαηά πεξίπηωζε - κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη
πινίνπ θαη ηελ ζύκθωλε γλώκε ηνπ ΟΛΠ ΑΕ.

β. Λύκαηα- βνζξνιύκαηα
β.1. Παξαιαβή κε βπηηνθφξν απηνθίλεην ηνπ Αλαδφρνπ
Σηκή θαη΄ απνθνπή έσο 2ψξεο κέρξη 15ΜΣ

:

373,52 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 2ψξνπ)

:

106,72 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)

:

32,01 €/ΜΣ

β.2. Παξαιαβή κε ζχλδεζε ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Σηκή θαη’ απνθνπή αλά ζχλδεζε έσο 5 ψξεο

:

245,45 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ψξα (πέξαλ ηνπ 5ψξνπ)

:

32,01 €

Σηκή θαη’ απνθνπή (κεγάιεο δηαξθείαο) γηα ην πξψην 24ψξν :

800,4 €

Δπηβάξπλζε αλά 24ψξν (πέξαλ ηνπ πξψηνπ)

693,68 €

:

γ. Δπηθίλδπ λα πγξά θαηάινηπα
Σηκή θαηφπηλ ζπκθσλίαο ρξήζηε, αλαδφρνπ θαη ΟΛΠ ΑΔ θαηά πεξίπησζε θαη χζηεξα απφ
αλάιπζε–αλαγλψξηζε ε νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ ησλ πξνο παξαιαβή
επηθηλδχλσλ θαηαινίπσλ.
δ. Πξνζαπμήζεηο
δ.1. Οη αλσηέξσ ηηκέο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ζα ηζρχνπλ θαηά ην θαλνληθφ σξάξην
εξγαζίαο εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 07.00- 15.00 ψξαο
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Πξνζαχμεζε πέξαλ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ

:

40%

Πξνζαχμεζε αββαηνθχξηαθσλ ή άιισλ επηζήκσλ αξγηψλ:

60%

δ.2. Οη αλσηέξσ ηηκέο ησλ παξαγξάθσλ (α.2, α.2.1, α.2.2.) ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπ ιηκεληθνχο
ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., πιελ ηνπ αγθπξνβνιίνπ (Ράδαο), φπνπ ζα
πξνζαπμάλνληαη θαηά 40%.
δ.3. Οη ηηκέο ηεο παξαγξάθνπ (α.3. & β.1.) γηα ηνπο ιηκεληθνχο ρψξνπο ηεο αιακίλαο ζα
πξνζαπμάλνληαη θαηά 50%.
ε. Απόβιεηα Ληπαληηθά Διαία (ΑΛΔ)
ε.1. Γηα παξάδνζε απφ ηα πινία δηαρσξηζκέλσλ πνζνηήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ απφ ηα
ππφινηπα πγξά απφβιεηα δελ ππάξρεη θακία ρξέσζε γηα ηε παξαιαβή θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ απνβιήηνπ.
ε.2. Γηα πνζφηεηεο ΑΛΔ πνπ είλαη αλακεκεηγκέλεο κε άιια πγξά απφβιεηα ε ρξέσζε ηεο
παξαδνζείζαο πνζφηεηαο αθνινπζεί θαηά πεξίπησζε ηε ρξέσζε ησλ παξαγξάθσλ
α,β,γ,δ.

7.2.

Γηα παξαιαβή ζηεξεώλ θαηαινίπσλ
1. Κξνπαδηεξνπινίσλ

1.α.1. Γηα παξαιαβή απνξξηκκάησλ πινίσλ νηθηαθνχ ηχπνπ.
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 3 θπβηθά κέηξα.

129,24 €

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 θ.κ/ θ. κ. απνξξηκκάησλ . 38,77 €
1.α.2. Γηα παξαιαβή ιεηηνπξγηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (απφ επηζθεπέο θιπ).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 3 θπβηθά κέηξα.

129,24€

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 θ.κ. απνξξηκκάησλ.

45,24 €

Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 5 Μεηξηθνχο Σφλνπο.

516,94 €

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 5 ΜΣ .

103,39 €

2. Λνηπώλ πινίσλ
2.α.1. Γηα παξαιαβή απνξξηκκάησλ πινίσλ νηθηαθνχ ηχπνπ.
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 3 θπβηθά κέηξα.

138,06 €

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 θ.κ/ θ. κ. απνξξηκκάησλ

41,42 €

2.α.2. Γηα παξαιαβή ιεηηνπξγηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (απφ επηζθεπέο θιπ).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 3 θπβηθά κέηξα.

138,06 €

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 3 θ. κ. απνξξηκκάησλ .

48,32 €

Σειίδα 25 από 29

Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα πνζφηεηα κέρξη 5 Μεηξηθνχο Σφλνπο.

552,24 €

Σηκή κνλάδνο γηα πνζφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 5 ΜΣ .

110,45 €

α.3. Δπηπιένλ θαη΄ απνθνπή ρξέσζε γηα παξαιαβή ζηεξεψλ θαηαινίπσλ, ησλ παξ. 1.α.1,
1.α.2 & 2.α.1, 2.α.2 απφ πινία ζηα αγθπξνβφιηα ηνπ ιηκέλα.
Γηα ρξήζε ξπκνπιθνχκελεο θνξηεγίδαο

800 €

Γηα ρξήζε απηνθηλνχκελεο θνξηεγίδαο

300 €

α.4. Μέγηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ πισηψλ θαη ρεξζαίσλ κέζσλ ηνπ
Αλαδφρνπ γηα θάζε πεξίπησζε ησλ παξ. 1.α.1, 1.α.2 & 2. α.1, 2.α.2
1 ψξα
α.5. Ωξηαία απνδεκίσζε ησλ κέζσλ παξαιαβήο γηα ηνλ επηπιένλ ρξφλν
απαζρφιεζεο πέξαλ ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ παξ. α.4.

75 €

α.6.Πξνζαχμεζε ησλ παξ. 1.α.1. έσο α.5 γηα παξαιαβή εθηφο εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ.
(θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 07.00- 15.00).
Καζεκεξηλέο

40%

Κπξηαθέο & αξγίεο

60%

α.7. Ηκεξήζην θαη΄ απνθνπή ηίκεκα γηα ηελ ελνηθίαζε container:
CONTAINER 12 m3

20 €

CONTAINER 20 m3

30 €

CONTAINER 35 m3

35 €

α.8. Ηκεξήζην θαη΄ απνθνπή ηίκεκα γηα ηελ ελνηθίαζε θνξηεγίδαο

150 €

α.9. Δπηθίλδπλα ζηεξεά θαηάινηπα
Σηκή θαηφπηλ ζπκθσλίαο ρξήζηε, αλαδφρνπ θαη ΟΛΠ ΑΔ θαηά πεξίπησζε θαη χζηεξα απφ
αλάιπζε–αλαγλψξηζε ε νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ ησλ πξνο παξαιαβή
επηθηλδχλσλ θαηαινίπσλ.
Σηκή θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαηά πεξίπησζε θαη χζηεξα απφ αλάιπζε–αλαγλψξηζε ησλ πξνο
παξαιαβή επηθηλδχλσλ θαηαινίπσλ.
8. Σηκή κνλάδνο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζα απνδίδνληαη ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., γηα θάζε ηφλν
δηαρσξηδφκελσλ

πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ (SLOPS) πνπ ν αλάδνρνο ζα εμάγεη ζην

εμσηεξηθφ ή ζα αληαιιάζζεη ή ζα πσιεί ζηα δηπιηζηήξηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή αιινχ
ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν :
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T0
T

T

Όπνπ:
Σ= ε ηηκή κνλάδνο πνπ ζα απνδίδεηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ ζε USD
T0= ε ηηκή πεηξειαίνπ brent αλά βαξέιη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο
ΣΓ= ε ηηκή πεηξειαίνπ brent αλά βαξέιη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ
Α= Διάρηζηε ηηκή κνλάδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ θαηά πεξίπησζε φπσο
πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο:
Σηκή κνλάδνο αλά ΜΣ γηα πνζφηεηα κέρξη 15.000 ΜΣ εηεζίσο:

1,8 USD

-//-

αλά ΜΣ

-//-

απφ 15.001 ΜΣ έσο 20.000 ΜΣ: 2,2 USD.

-//-

αλά ΜΣ

-//-

απφ 20.001 ΜΣ έσο 25.000 ΜΣ.: 2,5 USD

-//-

αλά ΜΣ

-//-

απφ 25.001 ΜΣ έσο 35.000 ΜΣ.:

-//-

αλά ΜΣ

-//-

απφ 35.001 ΜΣ έσο 50.000 ΜΣ: 3,8 USD

-//-

αλά ΜΣ

-//-

απφ 50.001 ΜΣ θαη πιένλ.

:

3 USD

5 USD

Η ηηκή (Α) ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ειάρηζηε απνδηδφκελε ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ , κεηαβαιιφκελε
πξνο ηα άλσ ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν πνπ δίλεηαη αλσηέξσ.
Η πιεξσκή πξνο

ηνλ ΟΛΠ ΑΔ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θαηά ηελ εκεξνκελία

ηηκνιφγεζεο επίζεκεο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο Σξαπέδεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ δνιαξίνπ ΗΠΑ
ζε επξσ.
9. ε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο ηηκέο ησλ ηειψλ θαη ηηκνινγίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη
φιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηε Ληκεληθή πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Νέεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη αληηθείκελν ηηκνινγίνπ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Γηα θάζε λέα ππεξεζία ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζα γίλεηαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη εηζήγεζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ζην Γ/ΟΛΠ ΑΔ γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηηκνινγίνπ.

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ
1.

Η ηζρχο ησλ ηειψλ θαη ηηκνινγίσλ

ζα είλαη εηήζηα θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ηελ 1ε

Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πιεζσξηζκφ, κε βάζε ηνλ κέζν Γείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή δσδεθακήλνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή θαη απφ ηηο ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο Ναπηηθψλ.
Σν πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα δίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο μερσξηζηά γηα θάζε είδνο
εξγαζηψλ:
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α.

ΤΓΡΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ
ΓΚΣ
Δ
Σ = Σν x (0.15 + --------- x 0.35 + ------- x 0.50)
ΓΚΣ0
Δ0

β.

ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ
ΓΚΣ
Δ
Γ
Σ = Σν x (0.15 + -------- x 0.15 + ------- x 0.30 + ------- x 0.40)
ΓΚΣ0
Δ0
Γν

Όπνπ:
Σ

= Σειηθή ηηκή εθαξκνδφκελνπ ηηκνινγίνπ ηηκήο κνλάδνο ηηκνινγίνπ κε ηελ
νπνία ζα πιεξψλεηαη ν αλάδνρνο απφ ηα πινία ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζηελ
νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο.

Σν

= Αξρηθή ζηαζεξή ηηκή κνλάδνο ηηκνινγίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Γ.Κ.Σ. = Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ έηνπο πνπ γίλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή
Γ.Κ.Σ.0 = Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ έηνπο πνπ έγηλε ν δηαγσληζκφο
..Δ. = πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο λαπηηθψλ (Ν.Α.Σ.) πξνεγνχκελνπ έηνπο
ηεο εκεξνκελίαο ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο
..Δ.0 = πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο λαπηηθψλ (Ν.Α.Σ.) ηνπ έηνπο πνπ έγηλε ν
δηαγσληζκφο
Γν

= Σέινο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαηά ην ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΔΓΚΝΑ γηα απφξξηςε ζηνλ ΥΤΣΑ Α.

Ληνζίσλ

ή άιιν εγθεθξηκέλν ΥΤΣΑ εληφο Αηηηθήο.
Γ

= Σέινο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν

ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο.
ε πεξίπησζε αχμεζεο ή αληίζηνηρεο κείσζεο ησλ ηηκνινγίσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηε
ρσκαηεξή απφ ηνλ ΔΓΚΝΑ, πέξαλ ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηα ηηκνιφγηα ηεο θαηεγνξίαο ζηεξεψλ
θαηαινίπσλ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη αληίζηνηρα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
ηχπνπ.
2.

Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαπξνζαξκνδφκελσλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν,

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξ. 1, θαη ζα ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην
ηκήκα ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., πξνο έιεγρν θαη θνηλνπνίεζε ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ ηηκνινγίσλ
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.
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