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ΣΔΛΗ & ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΣΙΟΤ
ύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε
ζαιάζζηα πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ππόθεηληαη ζε ηέιε θαη ηηκνιόγηα γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο.
Ο ηξόπνο θαη ηα ηέιε ρξήζεο ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο θαηαινίπσλ έρνπλ θαζνξηζζεί από
ηνλ Ο.Λ.Π.

Α.Δ. ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο

θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε

ζπλέρεηα.
Σα ηέιε ρξήζεο ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο θαηαινίπσλ θαη ηα ηηκνιόγηα γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ απηώλ έρνπλ εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Σα πινία δηαθξίλνληαη ζε, πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηνπο πιόεο (θνξηεγά πινία,
δεμακελόπινηα, θξνπαδηεξόπινηα, επηζθεπαδόκελα πινία), θαη ζε πινία πνπ εθηεινύλ
ηαθηηθνύο πιόεο (επηβαηηθά, θξνπαδηεξόπινηα, βνεζεηηθά πινία ιηκέλα θιπ).

1.

ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ

Σα πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηνπο πιόεο, θαηαβάιινπλ πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε, ηα νπνία,
α)

εάλ παξαδώζνπλ απόβιεηα, επηζηξέθνληαη αθνύ παξαθξαηεζεί πνζνζηό 20% γηα

ηελ θάιπςε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε – ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ πινίσλ, ζύκθσλα
κα ηελ Α.Π. 8111.1/01/04/23-1-2004 εγθύθιην ΤΔΝ/ΓΓΛΛΠ/ΓΛΠ.
Η επηζηξνθή ηνπ ππνινίπνπ από ηα πξνθαηαβαιιόκελα ηέιε ζα γίλεηαη, αθνύ
πξνζθνκηζζνύλ από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ πινίνπ, ηα παξαζηαηηθά παξάδνζεο ησλ
θαηαινίπσλ θαη εμόθιεζεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ.
β)

Δθόζνλ δελ παξαδώζνπλ απόβιεηα, παξαθξαηείηαη νιόθιεξν ην πνζό ησλ

πξνθαηαβαιιόκελσλ ηειώλ.
Σα ηέιε απηά ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνλ παξαρσξεζηνύρν ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί κε
δηθή ηνπ επζύλε θαη κέξηκλα Γξαθείν Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ Πινίσλ ζε ρώξν πνπ
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ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ κε ζθνπό ηελ εύξπζκε θαη άκεζε
εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.
Σν πινίν, όζν βξίζθεηαη ζηε ιηκεληθή δώλε ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ην αγθπξνβόιην ππνρξενύηαη
λα παξαδώζεη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηα απόβιεηά ηνπ γηα δηαρείξηζε ζηνλ
παξαρσξεζηνύρν ηνπ ΟΛΠ ΑΔ..
Με ηελ παξάδνζε ζα ηηκνινγεζεί από ηνλ παξαρσξεζηνύρν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξεη κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρύνλ εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ (δειαδή
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ) θαη ε αληίζηνηρε είζπξαμε ζα γίλεη
απεπζείαο απν απηόλ.
Δπίζεο, ν

παξαρσξεζηνύρνο

ζα ελεκεξώλεη εγγξάθσο, εληόο 24 σξώλ, ην Σκήκα

Πεξηβαιινληηθώλ Δπθνιηώλ γηα θάζε πινίν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Σα πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηνπο πιόεο, εθόζνλ παξαδώζνπλ απόβιεηα, πιεξώλνπλ γηα
ηε ρξήζε ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο, αλάινγα κε ηηο παξαδηδόκελεο πνζόηεηεο θαηαινίπσλ
θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο, ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.

2.

ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΛΟΔ

Σα πινία πνπ εθηεινύλ ηαθηηθνύο πιόεο, θαηαβάιινπλ αληαπνδνηηθά ηέιε γηα ηελ ρξήζε
ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηά πεξίπησζε πνζόηεηεο απνβιήησλ θαη
αλάινγε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ επθνιηώλ.
Σα ηέιε απηά ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνλ παξαρσξεζηνύρνν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί κε
δηθή ηνπ επζύλε θαη κέξηκλα Γξαθείν Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ Πινίσλ ζε ρώξν πνπ
ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Πέξαλ ησλ πνζνηήησλ απηώλ θαη ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο (αληαπνδνηηθά ηέιε), ηα πινία
απηά γηα θάζε επηπιένλ παξάδνζε ρξεώλνληαη αλάινγα κε ηηο παξαδηδόκελεο πνζόηεηεο
θαηαινίπσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο, ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Οη επηπιένλ απηέο παξαδόζεηο ηηκνινγνύληαη θαη εηζπξάηηνληαη απεπζείαο από ηνλ
παξαρσξεζηνύρν
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3.

ΠΑΓΙΑ ΣΔΛΗ ΥΡΗΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

3.1. ΣΔΛΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Δ ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ
Κάζε πινίν πνπ θαηαπιέεη ζηε ιηκεληθή δώλε ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ην αγθπξνβόιην (Φνξηεγά,
δεμακελόπινηα, επηβαηεγά, θξνπαδηεξόπινηα, επηζθεπαδόκελα) ζα θαηαβάιιεη ηέινο
δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ. Σν ηέινο απηό ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηύπν:
Σ = ζΣ x ζΜ
όπνπ :
Σ = Σέινο
ζΣ = ζηαζεξόο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ = 200
ζΜ = ζπληειεζηήο αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ (Κ.Ο.Υ)
Ο ζπλεηειζηήο ζΜ δίλεηαη από ηνλ θάησζη πίλαθα:

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΙΟΤ

ζΜ

Κ.Ο.Υ = 0

- 1.000

1

Κ.Ο.Υ = 1.001

- 5.000

2

Κ.Ο.Υ = 5.001

- 10.000

3

Κ.Ο.Υ = 10.001

- 25.000

5

Κ.Ο.Υ = 25.001

- 50.000

8

Κ.Ο.Υ =

> 50.000

10

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

ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΙΟΤ

ΓΙΝΟΜΔΝΟ

ΣΔΛΟ €

Πινία έσο 1.000 Κ.Ο.Υ

200x1

200

Πινία από 1.001 έσο 5.000 Κ.Ο.Υ

200x2

400

Πινία από 5.001 έσο 10.000 Κ.Ο.Υ

200x3

600

Πινία από 10.001 έσο 25.000 Κ.Ο.Υ

200x5

1000

Πινία από 25.001 έσο 50.000 Κ.Ο.Υ

200x8

1600

Πινία κεγαιύηεξα ησλ 50.000 Κ.Ο.Υ

200x10

2000

Γηα ηα δηεξρόκελα πινία (In transit) ζην αγθπξνβόιην ηα αλσηέξσ ηέιε έρνπλ
έθπησζε 70% θαη δηακνξθώλνληαη σο εμήο:
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ΜΔΓΔΘΟ ΠΛΟΙΟΤ

3.2

ΣΔΛΟ €

Πινία έσο 1.000 Κ.Ο.Υ

60

Πινία από 1.001 έσο 5.000 Κ.Ο.Υ

120

Πινία από 5.001 έσο 10.000 Κ.Ο.Υ

180

Πινία από 10.001 έσο 25.000 Κ.Ο.Υ

300

Πινία από 25.001 έσο 50.000 Κ.Ο.Υ

480

Πινία κεγαιύηεξα ησλ 50.000 Κ.Ο.Υ

600

ΠΑΓΙΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Δ ΠΛΟΙΑ
ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΛΟΔ

Γηα ηα πινία πνπ εθηεινύλ πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιόγηα ή έρνπλ ζπρλνύο θαη ηαθηηθνύο
ειιηκεληζκνύο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά εθαξκόδεηαη πάγην αληαπνδνηηθό ηέινο, αλά θαηεγνξία
θαη είδνο πινίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ρξήζεο ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο.
Σα θαησηέξσ αλαθεξόκελα αληαπνδνηηθά ηέιε εθαξκόδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε έλα πινίν
θαη όρη γηα νκάδεο πινίσλ.
1. Δ/Γ - Ο/Γ αλνηθηνύ ηύπνπ Αξγνζαξσληθνύ
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα )
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Έλα & νγδόληα (1,80) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε αλά εκεξνινγηαθό ηεηξάκελν, γηα πνζόηεηα 15m3,
γηα ζπλνιηθή απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ηα πινία απηά ρξεηαζζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό ηεηξάκελν, ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα
ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην.
2. Δ/Γ - Ο/Γ θιεηζηνύ ηύπνπ Αξγνζαξσληθνύ
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα )
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Γύν & ζαξάληα ( 2,40 ) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό ηξίκελν γηα πνζόηεηα κέρξη
15 m3 θαη γηα απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο θάζε θνξά .
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ηεο πνζόηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί πεξηζζόηεξεο
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ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό ηξίκελν ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα,
ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην.
3. Δ/Γ Σαρύπινα (Τ/Γ θαη ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ ) .
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα ).
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Σξία Δπξώ & πελήληα ιεπηά (3,50) € /εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν γηα ζπλνιηθή
απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο, γηα θάζε πινίν θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν, ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα ζύκθσλα
κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην.
4. Μηθξά θνξηεγά θάησ ησλ 2000 ΚΟΥ κε ζπρλνύο θαηάπινπο ζην ιηκέλα ηνπ
Πεηξαηά.
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα ).
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Σξία Δπξώ & πελήληα ιεπηά (3,50) € /εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν γηα ζπλνιηθή
απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο, γηα θάζε πινίν θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο
παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν, ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα ζύκθσλα
κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην.
5. Δ/Γ - Ο/Γ
Σα πινία απηά θαηαηάζζνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, αλάινγα ηελ πνζόηεηα

παξαγσγήο

θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ θαη ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηνπλ.
Η θαηάηαμε γίλεηαη άπαμ γηα θάζε πινίν θαη δίδεηαη από ηνλ ηύπν:
Ρσ
ι = ---------- x 0,80
Sσ
όπνπ Ρσ = 1% ηεο κεληαίαο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζε m3
Sσ = απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα θαηαινίπσλ ηνπ πινίνπ ζε m3.
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Δάλ ε ηηκή ηνπ ι είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ 0,5 ην πινίν εληάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α θαη
ε αληαπόδνζε ηνπ ηέινπο ηνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα παξαιαβή θαηαινίπσλ αλά δίκελν .
Δάλ ε ηηκή ηνπ ι είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 0,5 ην πινίν εληάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Β θαη ε
αληαπόδνζε ηνπ ηέινπο ηνπ κεηαθξάδεηαη ζε κηα παξαιαβή θαηαινίπσλ κεληαίσο.
Τπνθαηεγνξία Α ( ι κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ 0,5 )

5.1.

(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Σξία & εμήληα (3,60) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν γηα πνζόηεηα κέρξη 15
m3 θαη γηα απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ηεο πνζόηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί πεξηζζόηεξεο
ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα
ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην .
5. 2 .

Τπνθαηεγνξία Β ( ι κεγαιύηεξν ηνπ 0,5 )

(Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Δπηά & είθνζη (7,20) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό κήλα γηα πνζόηεηα κέρξη 15
m3 θαη γηα απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο θάζε θνξά .
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ηεο πνζόηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί πεξηζζόηεξεο
ηεο κηαο παξάδνζεο ζηνλ απηό εκεξνινγηαθό κήλα ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα
ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην .
6.

Κξνπαδηεξόπινηα κε ηαθηηθνύο πιόεο

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ θξνπαδηέξεο)
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδoρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Γέθα (10) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζηνλ απηό εκεξνινγηαθό κήλα γηα πνζόηεηα κέρξη 20
m3, γηα ζπλνιηθή απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο, γηα θάζε πινίν θάζε
θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ε παξάδνζε γίλεη
πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο
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παξάδνζεο ζηνλ απηό εκεξνινγηαθό κήλα ε ρξέσζε ζα επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα ζύκθσλα
κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην.
7.

Τδξνθόξα θαη Γ/Ξ Δθνδηαζκνύ πινίσλ

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ πιόεο)
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Σξία & εμήληα (3,60) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν γηα πνζόηεηα κέρξη 15
m3 γηα ζπλνιηθή απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο, γηα θάζε πινίν θάζε
θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ηεο πνζόηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί
πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν ε ρξέσζε ζα
επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε παξάδνζε γίλεηαη απ΄ επζείαο ζηνλ Π/Γ, ην ηέινο ζα
κεηώλεηαη θαηά ην ήκηζπ .
8.

Ρπκνπιθά

(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ πιόεο)
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Σξία & ηξηάληα (3,30) € / εκέξα
Σν ηέινο απηό θαιύπηεη κηα παξάδνζε ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν γηα πνζόηεηα κέρξη 15
m3 γηα ζπλνιηθή απαζρόιεζε ηνπ βπηηνθόξνπ κέρξη δύν (2) ώξεο, γηα θάζε πινίν θάζε
θνξά.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ ή ηεο πνζόηεηαο ή ε
παξάδνζε γίλεη πέξαλ ησλ εξγαζίκσλ σξώλ ή εκεξώλ ή ην πινίν απηό ρξεηαζζεί
πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο παξάδνζεο ζην απηό εκεξνινγηαθό δίκελν ε ρξέσζε ζα
επηβαξύλεηαη αληίζηνηρα ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν ηηκνιόγην .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε παξάδνζε γίλεηαη απ΄ επζείαο ζηνλ Π/Γ, ην ηέινο ζα
κεηώλεηαη θαηά ην ήκηζπ .
9.

Αιηεπηηθά – θάθε αλαςπρήο <12 επηβαηώλ

Σα ζθάθε απηά εμαηξνύληαη από ηελ θαηαβνιή ηέινπο θαη θαηαβάιινπλ ηίκεκα παξάδνζεο
θαηαινίπσλ θάζε θνξά πνπ παξαδίδνπλ ζηελ επθνιία ππνδνρήο, ην δε πνζό ρξέσζεο ηνπο
ζα είλαη,
ηξηάληα (30) € αλά παξάδνζε.
10. Μηθξά Δ/Γ πινία θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα:
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Πεηξαηάο -αιακίλα
Πέξακα - αιακίλα
Πεηξαηά - Αίγηλα
(Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα)
Ηκεξήζην ζηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
Μεδέλ θόκκα είθνζη (0,20) € / εκέξα
11. Λάληδεο
(θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ δξνκνιόγηα )
ηαζεξό ηέινο επθνιίαο ππνδνρήο πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ
αξάληα (40) € / εμάκελν
Σα αλσηέξσ ζθάθε ( 9, 10 & 11) ζα παξαδίδνπλ ηα πγξά θαηάινηπά ηνπο ζε δεμακελέο πνπ
ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο θαηόπηλ ππνδείμεσο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ζθάθε απηά ρξεηαζζνύλ βπηηνθόξν όρεκα γηα παξάδνζε θαηεπζείαλ
ζε απηό

ε ρξέσζε θαη ε ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν

ηηκνιόγην .
4. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Οη θαησηέξσ αλαθεξόκελεο παξαηεξήζεηο επί ησλ ηειώλ αθνξνύλ όια ηα ηέιε ησλ παξ.
3.2.
α) Σα εκεξήζηα πξναλαθεξόκελα αληαπνδνηηθά ηέιε, ππνινγίδνληαη επί όισλ ησλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ ηνπ κήλα (30 εκέξεο), θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηεινύλ
πιόεο. (Η παξακνλή νιίγσλ σξώλ ηεο εκέξαο ρξεώλεηαη σο αθέξαηα εκέξα).
Καηά ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ δελ εθηεινύλ πιόεο δελ θαηαβάινπλ ηέιε.
β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πινίν εληεηαγκέλν ζην ζύζηεκα αληαπνδνηηθνύ ηέινπο,
απνζπξζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από ηνπο πιόεο θαη έρεη παξαδώζεη ή πξνηίζεηαη λα
παξαδώζεη ηα πεηξειαηνεηδή απόβιεηά ηνπ, ρσξίο λα έρεη θαηαβάιιεη ην ζύλνιν ησλ ηειώλ
πνπ ηνπ αλαινγνύλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία
ηνπ, ζα ρξεώλεηαη κε ην ζύλνιν ησλ ηειώλ ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
θαηεγνξία ηνπ.
γ) Κάζε παξάδνζε πγξώλ θαηαινίπσλ απαηηεί ηελ έθδνζε ηεισλεηαθήο αδείαο, ην θόζηνο ηεο
νπνίαο, αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 90 €.
Η έθδνζε απηήο γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ, ην δε θόζηνο επηβαξύλεη ην
εμππεξεηνύκελν πινίν.
γ) Οη δεμακελέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο πξνβιήηεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο
πξναλαθεξόκελεο παξαγξάθνπο, απνηεινύλ ππνρξέσζε ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ. Δπίζεο ν
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ίδηνο

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη νη δεμακελέο πνπ ηνπνζεηεί ζηνπο πξνβιήηεο γηα ηελ

ζπιινγή ησλ πγξώλ πεηξειαηνεηδώλ απνβιήησλ δελ πξνθαινύλ νπνηαδήπνηε κνξθή
ξύπαλζεο ζηνλ ρεξζαίν ή ζαιάζζην ρώξν όπσο π.ρ. νζκέο, δηαξξνέο θιπ.
ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΜΠΑΙΝΟΤΝ Δ ΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΗ ΘΔΗ ΓΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΟ

5.

ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ:
5.1. ΣΑΚΣΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΩΝ ΣΔΛΩΝ
Σα πινία πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηηκνινγίνπ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, ηα
νπνία

θαηαιακβάλνπλ επηζθεπαζηηθή πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ΟΛΠ ΑΔ, ζα ζπλερίδνπλ

λα θαηαβάινπλ ηα αληίζηνηρα αληαπνδνηηθά ηέιε ηαθηηθώλ πιόσλ γηα πεξηνξηζκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα.
Οη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ξύζκηζεο γηα ηελ παξακνλή ησλ ελ
ιόγσ πινίσλ ζηελ Δπηζθεπαζηηθή πεξηνρή είλαη νη αθόινπζεο:
Σα πινία ζπλερίδνπλ λα θαηαβάινπλ ηα αληαπνδνηηθά
αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία πνπ ππάγνληαη

ηέιε ηαθηηθώλ πιόσλ

πνπ

κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε

πεξίνδνο πνπ νξίδεηαη από ηελ θαηεγνξία απηή.
ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο κέζα ζην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, ε παξάδνζε
θαιύπηεηαη από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή ζα θαηαβιεζνύλ κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ.
ε πεξίπησζε

επηπιένλ παξαδόζεσλ

κέζα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, νη

παξαδόζεηο απηέο ζα ρξεώλνληαη κε ην ηηκνιόγην πέξαλ ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ γηα ηα
πινία πνπ εθηεινύλ ηαθηηθνύο πιόεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε

ηεο αλσηέξσ ρξνληθήο πεξηόδνπ, ηα πινία δελ ζα

ρξεώλνληαη κε ηέιε, ελώ θάζε παξάδνζε

ζα ρξεώλεηαη κε ην ηηκνιόγην πνπ έρεη

εθαξκνγή ζηα επηζθεπαδόκελα πινία πνπ εθηεινύλ έθηαθηνπο πιόεο (παξ. 8.2 ηνπ
ηηκνινγίνπ παξαιαβήο πγξώλ θαηαινίπσλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή έθηαθηνπ ηέινπο)
Αλ ην πινίν επηζηξέςεη ζηα ηαθηηθά δξνκνιόγηα πξηλ ιήμεη ε πεξίνδόο ηνπ, απηή
ζπλερίδεηαη. Αλ ην πινίν επηζηξέςεη ζηα ηαθηηθά δξνκνιόγηα κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ
ηνπ, μεθηλάεη λέα πεξίνδνο.
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5.2. ΠΛΟΙΑ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΠΛΟΩΝ
Γηα πινία πνπ πξαγκαηνπνηνύλ έθηαθηνπο πιόεο ζηελ ιηκεληθή πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ΟΛΠ
Α .Δ. θαη βξίζθνληαη ζε επηζθεπή ηζρύνπλ ηα θάησζη:
ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν θύγεη από ηελ επηζθεπαζηηθή ζέζε θαη επηζηέςεη εληόο



10 εκεξώλ ζην ιηκάλη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη θξαηήζεη ηε ζέζε επηζθεπήο γηα ην
αλσηέξσ δηάζηεκα, δελ ζα ρξεώλεηαη εθ λένπ κε ηέινο γηα ηελ παξνρή επθνιηώλ
ππνδνρήο απνβιήησλ πινίσλ.
Δάλ ην πινίν θύγεη θαη δελ θξαηήζεη ηε ζέζε επηζθεπήο ηόηε δελ ζα ρξεώλεηαη κέρξη



επηζηξνθήο ηνπ ζην ιηκάλη εληόο 5 εκεξώλ. Γηα επηζηξνθή από ηελ έθηε κέξα θαη
έθηνηε ζα ρξεώλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηέινο ζύκθσλα κε ην Σηκνιόγην ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.

6.

ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΦΗ ΠΟΤ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΗ
ΘΑΛΑΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΛΠ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
ΔΡΓΟ ΜΔΩ ΤΜΒΑΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΟΤ ΟΛΠ.
Σα ζθάθε απηά ζα παξαδίδνπλ ηα πγξά απόβιεηα πνπ παξάγνληαη από ηε ιεηηνπξγία
ηνπο

ζηηο Δπθνιίεο Τπνδνρήο Απνβιήησλ

ηνπ ΟΛΠ ΑΔ

θαηαβάιινληαο

γηα θάζε

παξάδνζε ην αληίζηνηρν ηίκεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηηκνιόγην,.
Σα αλσηέξσ ζθάθε δελ ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ ηέιε

πγξώλ απνβιήησλ ζε

κεληαία βάζε ή έθηαθηε βάζε.

7. ΔΞΑΙΡΔΔΙ
Από ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα ρξέσζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
από ην ρέδην θαη ην άξζξν 9 ηεο Κ.Τ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΔΚ 412/Β/ 06-03-2009 ) ζύκθσλα
κε ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία,

όπσο νξίδεηαη ζηνλ ζρεηηθό Καλνληζκό

δηαρείξηζεο

πγξώλ απνβιήησλ πινίσλ ΟΛΠ ΑΔ
Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηα ηηκνιόγηα ζα γίλεηαη πξνζπλελλόεζε κεηαμύ όισλ ησλ
εκπιεθόκελσλ κεξώλ.
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8.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΓΡΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΔΡΑΝ

ΣΩΝ

ΠΑΓΙΩΝ

ΣΔΛΩΝ
Η

παξαιαβή

ησλ

θαηαινίπσλ,

πέξαλ

απηώλ

πνπ

παξαιακβάλνληαη

κέζσ

ησλ

8.1.1.2. Παξαιαβή κε Γ/Ξ ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ θαηαπιένληνο ζηελ ζέζε

ηνπ

αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, ζα ρξεώλεηαη κε ηα θάησζη ηηκνιόγηα:
8.1ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΛΟΔ
8.1.1. Τγξά πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα
8.1.1.1. Παξαιαβή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ
Α. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 3ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 200ΜΣ :

266,8 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 3ώξνπ)

213,44 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

:
:

1,07 €/ΜΣ

Β. Γηα δεμακελόπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 4ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 400ΜΣ :

373,52 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 4ώξνπ)

:

213,44 €/h

:

1,07 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ
Α. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 3ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 200ΜΣ:
Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 3ώξνπ)
>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

586,96 €
:
:

266,80 €/h
1,38 €/ΜΣ

Β. Γηα Γεμακελόπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή γηα 3ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 400ΜΣ :

640,32 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 3ώξνπ)

:

213,44 €/h

:

1,60 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

8.1.1.3 Παξαιαβή κε βπηηνθόξν απηνθίλεην ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα 2ώξεο κέρξη 15ΜΣ

:

266,8 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 2ώξνπ)

:

58,69 €/h

:

21,34 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)
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8.1.1.4. Παξαιαβέο κε αληιεηηθά κέζα ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ
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 έσο 30 θ.κ./ώξα, αλάινγα κε ην ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο ζεκείνπ
αλαξξόθεζεο θ.α. (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έσο 3 ώξεο

:

533,6 €

Πέξαλ ησλ 3 σξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

:

160,08 €/ώξα

-

Πεηξειαηνθίλεηε αληιία , αληιεηηθήο ηθαλόηεηαο έσο 30 θ.κ./ώξα, αλάινγα κε ην
ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο θ.α. (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ

παξαθάησ παξάγξαθν).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έσο 3 ώξεο

:

747,04 €

Πέξαλ ησλ 3 σξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

:

213,44 €/ώξα

-

Δηδηθή πδξαπιηθή αληιία MARFLEX (γηα ηελ απάληιεζε κεγάιεο πνζόηεηαο θαη
κεγάινπ ημώδνπο πεηξειαίνπ/ αληιεηηθήο ηθαλόηεηαο έσο 150 θ.κ./ώξα, αλάινγα κε
ην ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο θ.α. (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ
παξαθάησ παξάγξαθν).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έσο 4 ώξεο

4.268,8 €

:

Πέξαλ ησλ 4 σξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

640,32 €/h

:

Ωζηόζν, ην ηειηθό θόζηνο ηνπ ζπλαθνύο ηηκνινγίνπ αλά πεξίπησζε δηακνξθώλεηαη από
ζεηξά

αληηθεηκεληθώλ

παξαγόλησλ

όπσο:

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 πξνζσπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο αηηνύκελεο νιηθήο απάληιεζεο θαη πάληνηε θαηόπηλ ζπκθσλίαο - θαηά πεξίπησζε κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πινίνπ πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ.
8.1.2. Λύκαηα- βνζξνιύκαηα
8.1.2.1. Παξαιαβή κε βπηηνθόξν απηνθίλεην ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ
Σηκή θαη΄ απνθνπή έσο 2ώξεο κέρξη 15ΜΣ

:

373,52 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 2ώξνπ)

:

106,72 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)

:

32,01 €/ΜΣ

8.1.2.2 Παξαιαβή κε ζύλδεζε ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Σηκή θαη’ απνθνπή αλά ζύλδεζε έσο 5 ώξεο

:

213,44€

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 5ώξνπ)

:

26,68 €

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

:747,04 €
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Δπηβάξπλζε αλά 24ώξν (πέξαλ ηνπ πξώηνπ)

8.2

:

640,32 €

ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ

8.2.1. Τγξά πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα
8.2.1.1. Παξαιαβή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ
Α. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 3ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 200ΜΣ :

320,16 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 3ώξνπ)

266,8 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

:
:

1,07 €/ΜΣ

Β. Γηα δεμακελόπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 4ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 400ΜΣ :

426,88 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 4ώξνπ)

266,8 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

:
:

1,07 €/ΜΣ

8.2.1.2 Παξαιαβή κε Γ/Ξ ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ θαηαπιένληαο ζηελ ζέζε

ηνπ

εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ
Α. Γηα επηβαηεγά – θνξηεγά
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 3ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 200ΜΣ:
Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 3ώξνπ)
>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 200)

640,32 €
:

288,14 €/h

:

1,60 €/ΜΣ

Β. Γηα Γεμακελόπινηα
Σηκή θαη’ απνθνπή έσο 3ώξεο γηα πνζόηεηα κέρξη 400ΜΣ :

853,76 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 3ώξνπ)

:

288,14 €/h

:

1,92 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 400)

8.2.1.3 Παξαιαβή κε βπηηνθόξν απηνθίλεην ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ
Σηκή θαη΄ απνθνπή έσο 2ώξεο κέρξη 15ΜΣ

:

288,14 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 2ώξνπ)

:

58,69 €/h

:

21,34 €/ΜΣ

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)

8.2.1.4. Παξαιαβή κε αληιεηηθά κέζα ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ
Όιεο νη αλσηέξσ παξαιαβέο ζα γίλνληαη κε αληιεηηθά κέζα ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ. ε
πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πινίνπ ν παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα
παξέρεη δηθά ηνπ αληιεηηθά κέζα.
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-

Με ρξήζε παικηθήο αληιίαο θαη παξνρή αέξα από ην εμππεξεηνύκελν πινίν,
αληιεηηθήο ηθαλόηεηαο έσο 30 θ.κ./ώξα, αλάινγα κε ην ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο
ζεκείνπ αλαξξόθεζεο θ.α. (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έσο 3 ώξεο
: 533,6 €
Πέξαλ ησλ 3 σξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

-

: 160,08 €/ώξα

Πεηξειαηνθίλεηε αληιία , αληιεηηθήο ηθαλόηεηαο έσο 30 θ.κ./ώξα, αλάινγα κε ην
ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο θ.α. (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ
παξαθάησ παξάγξαθν).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έσο 3 ώξεο

:747,04 €

Πέξαλ ησλ 3 σξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε: 213,44 €/ώξα
-

Δηδηθή πδξαπιηθή αληιία MARFLEX (γηα ηελ απάληιεζε κεγάιεο πνζόηεηαο θαη
κεγάινπ ημώδνπο πεηξειαίνπ/ αληιεηηθήο ηθαλόηεηαο έσο 150 θ.κ./ώξα, αλάινγα κε
ην ημώδεο, απόζηαζε – βάζνο ζεκείνπ αλαξξόθεζεο θ.α. (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ
παξαθάησ παξάγξαθν).
Σηκή θαη΄ απνθνπή γηα ρξήζε έσο 4 ώξεο

4.268,8 €

:

Πέξαλ ησλ 4 σξώλ πξόζζεηε επηβάξπλζε

:

640,32 €/h

Ωζηόζν, ην ηειηθό θόζηνο ηνπ ζπλαθνύο ηηκνινγίνπ αλά πεξίπησζε δηακνξθώλεηαη από
ζεηξά

αληηθεηκεληθώλ

παξαγόλησλ

όπσο:

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 πξνζσπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο αηηνύκελεο νιηθήο απάληιεζεο θαη πάληνηε θαηόπηλ ζπκθσλίαο - θαηά πεξίπησζε κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πινίνπ πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ.
8.2.2. Λύκαηα- βνζξνιύκαηα
8.2.2.1. Παξαιαβή κε βπηηνθόξν απηνθίλεην ηνπ Αλαδόρνπ
Σηκή θαη΄ απνθνπή έσο 2ώξεο κέρξη 15ΜΣ

:

373,52 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 2ώξνπ)

:

106,72 €/h

>>

>>

>>

ΜΣ (πέξαλ ησλ 15)

:

32,01 €/ΜΣ

8.2.2.2. Παξαιαβή κε ζύλδεζε ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Σηκή θαη’ απνθνπή αλά ζύλδεζε έσο 5 ώξεο

:

245,45 €

Δπηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ ώξα (πέξαλ ηνπ 5ώξνπ)

:

32,01 €

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

800,4 €

Δπηβάξπλζε αλά 24ώξν (πέξαλ ηνπ πξώηνπ)

693,68 €

:
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9.ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΤΓΡΑ ΥΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ & ΚΑΣΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΣΙΟΤ
Γηα ηα πγξά ρεκηθά επηθίλδπλα απόβιεηα, επηβιαβείο νπζίεο θαη θαηάινηπα θνξηίνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Γ. MARPOL 73/78 , πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο, όζνλ αθνξά
ζηελ παξαιαβή ηνπο, όζν θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο, ε ρξέσζε
ησλ ππεξεζηώλ παξαιαβήο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ απηώλ, ζα γίλεηαη θαηά
πεξίπησζε, θαηόπηλ ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ, ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ΟΛΠ
ΑΔ.
Η ρξέσζε ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, ζα εμαξηάηαη από ην είδνο, ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη ηνλ
ηξόπν επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ελώ ε κέζνδνο δηαρείξηζεο, ζα επηιερζεί
έπεηηα από ρεκηθή αλάιπζε θαη θαηάηαμε ησλ απνβιήησλ απηώλ Όια ηα παξαζηαηηθά
δηαθίλεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζα απνζηέιινληαη από ηνλ παξαρσξεζηνύρν

ζην

Σκήκα Πεξηβαιινληηθώλ Δπθνιηώλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
10.ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ-ΔΙΓΙΚΔ ΥΡΔΩΔΙ
10.1 Γηα παξαιαβή πγξώλ απνβιήησλ από ηα αγθπξνβόιηα ηνπ ιηκέλα ζα εθαξκόδνληαη ηα
ηηκνιόγηα ηεο παξ.8.2.1.2 κε πξνζαύμεζε 40% .
10.2. Οη ηηκέο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ζα ηζρύνπλ θαηά ην θαλνληθό σξάξην εξγαζίαο
εξγαζίκσλ εκεξώλ από 07.00- 15.00 ώξαο
Πξνζαύμεζε πέξαλ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξώλ

:

40%

Πξνζαύμεζε αββαηνθύξηαθσλ ή άιισλ επηζήκσλ αξγηώλ:

60%

10.3. Οη ηηκέο ησλ παξαγξάθσλ (8.2.1.3 & 8.2.2.1,8.1.1.3 & 8.1.2.1) γηα ηνπο ιηκεληθνύο
ρώξνπο ηεο αιακίλαο ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 50%.
10.4 ε όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο ηηκέο ησλ ηειώλ θαη ηηκνινγίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη
όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηε Ληκεληθή δώλε ηνπ Ο.Λ.Π.
Α.Δ θαη ην αγθπξνβόιην.
Νέεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ είλαη αληηθείκελν ηηκνινγίνπ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Γηα θάζε λέα ππεξεζία ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ ζα γίλεηαη δηαβνύιεπζε κε ηνπο
εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη εηζήγεζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ζην Γ/ΟΛΠ ΑΔ γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηηκνινγίνπ.

11. Απόβιεηα Ληπαληηθά Διαία (ΑΛΔ)
11.1. Γηα παξάδνζε από ηα πινία δηαρσξηζκέλσλ πνζνηήησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ από ηα
ππόινηπα πγξά απόβιεηα δελ ππάξρεη θακία ρξέσζε γηα ηε παξαιαβή θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ απνβιήηνπ.
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11.2. Γηα πνζόηεηεο ΑΛΔ πνπ είλαη αλακεκεηγκέλεο κε άιια πγξά απόβιεηα ε ρξέσζε ηεο
παξαδνζείζαο πνζόηεηαο αθνινπζεί θαηά πεξίπησζε ηε ρξέσζε ζύκθσλα κε ηηο
αλσηέξσ παξαγξάθνπο.

12. ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
1.

Η ηζρύο ησλ ηειώλ θαη ηηκνινγίσλ

ζα είλαη εηήζηα θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ηελ 1ε

Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζύκθσλα κε ηνλ εηήζην πιεζσξηζκό, κε βάζε ηνλ κέζν Γείθηε ηηκώλ
θαηαλαισηή δσδεθακήλνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή
Σν πνζό ηεο αλαζεώξεζεο ζα δίδεηαη από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο μερσξηζηά γηα θάζε είδνο
εξγαζηώλ:

Σ = Σν x (0.20 + ΓΚΣ/ΓΚΣν x 0,80 )
Όπνπ:
Σ

= Σειηθή ηηκή εθαξκνδόκελνπ ηηκνινγίνπ ηηκήο κνλάδνο ηηκνινγίνπ κε ηελ
νπνία ζα πιεξώλεηαη ν αλάδνρνο από ηα πινία ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζηελ
νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό ηεο αλαζεώξεζεο.

Σν

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

Γ.Κ.Σ. = Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ έηνπο πνπ γίλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή
Γ.Κ.Σ.0 = Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ έηνπο πνπ έγηλε ν δηαγσληζκόο
2.

Ο ππνινγηζκόο ησλ αλαπξνζαξκνδόκελσλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη από ηνλ

παξαρσξεζηνύρν ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξ.

1, θαη ζα

ππνβάιιεηαη ζην αξκόδην Σκήκα Πεξηβαιινληηθώλ Δπθνιηώλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., πξνο έιεγρν
θαη θνηλνπνίεζε ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ ηηκνινγίσλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο.
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