ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Έχοντας υπ’ όψη :
α)τις διατάξεις του Β.∆/τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων ….»
β) του Ν. 2932/27-6-01 παρ. 6α άρθρου 21 «Περί κινητής και ακινήτου περιουσίας
του µετατρεποµένου Ν.Π.∆.∆. όπου περιέχεται στην Α.Ε. η οποία υπεισέρχεται σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ……..»
γ) την υπ’ αριθ. 14/11/20-10-2003 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (τιµολόγιο και
κανονισµός παροχής λιµενικών υπηρεσιών )
δ) την αύξηση του τιµαρίθµου και ειδικότερα την αύξηση της τιµής του πετρελαίου
και ε) την βιωσιµότητα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
ε)την υπ’ αριθ. 9/1/23-6-2005 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Ρυθµίσεις επί του
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)
Τροποποιεί το τιµολόγιο παρεχοµένων Λιµενικών υπηρεσιών ως εξης:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Α) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ( ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
1.Για κάθε εµπόρευµα που διέρχεται από τους χώρους αρµοδιότητας του ΟΛΚ
εισπράττεται τέλος υπέρ του ΟΛΚ 0,11 € ανά τόννο.
2.Τα δικαιώµατα επί των διακινουµένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων µε τα
πλοία καθορίζονται σύµφωνα µε την αριθ.11/1/2-8-2005 απόφαση του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.,
όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται.
3.Για τις εργασίες φόρτωσης λιπασµάτων που εκτελούνται για λογαριασµό της
Β.Φ.Λ. το τέλος διέλευσης συνυπολογιζόµενης της έκπτωσης για εξαγώγιµα προϊόντα
διαµορφώνεται στο ποσό των 0,077€ ανά τόνο
4.Ο ΟΛΚ δικαιούται να προβαίνει στην ζύγιση του διακινούµενου φορτίου για τον
έλεγχο του βάρους, όποτε αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώµατα
ζύγισης βαρύνουν τον συναλλασσόµενο, εφόσον δεν φέρει τα απαραίτητα προς
απόδειξη του βάρους του φορτίου, έγγραφα .
Β) ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
1.Για παραµονή των πάσης φύσεως εµπ/των στους ακάλυπτους χώρους της χερσαίας
ζώνης των λιµένων αρµοδιότητας ΟΛΚ εισπράττονται κατά τόνο και ηµέρα τα
παρακάτω:
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η 1η ηµέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ηµέρες 0,22 €
Από 16 έως 30 ηµέρες 0,385 €
Από 31 και άνω
0,55 €
2. Για ξυλεία ανά m3 ως εξής:
η 1η ηµέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ηµέρες 0,033 €
Από 16 έως 30 ηµέρες 0,044 €
Από 31 και άνω
0,11 €
3.Για Εµπορευµατοκιβώτια ανά ηµέρα και τεµάχιο
α) Κενά των 20 ποδών
η 1η ηµέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ηµέρες
0,55€
Από 16 έως 30 ηµέρες 0,77€
Από 31 και άνω
1,10 €
β) Κενά των 40 ποδών
η 1η ηµέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ηµέρες
0,77€
Από 16 έως 30 ηµέρες 1,21€
Από 31 και άνω
1,65€
γ) Έµφορτα των 20 ποδών
η 1η ηµέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ηµέρες
2,2€
Από 16 έως 30 ηµέρες 3,3€
Από 31 και άνω
5,5€
δ) Έµφορτα των 40 ποδών
η 1η ηµέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ηµέρες
3,3€
Από 16 έως 30 ηµέρες 4,4€
Από 31 και άνω
7,7€
ε) Εµπορευµατοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση 20%
επί των τιµών των εµπορ/τιων 20 ποδών.

4. Αυτοκίνητα κ.λ.π. τροχοφόρα
α) Ι.Χ.- Ε/Γ αυτοκίνητα, αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, τρίκυκλα
Από 1 έως 30 ηµέρες 1,1€ ανά τεµάχιο και ηµέρα
Από 31 ηµέρες και άνω 1,65€ ανά τεµάχιο και ηµέρα
β) Φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, ψυγεία, τράκτορες, νταλίκες και λοιπά βαρέα
µηχ/τα:
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Από 1 έως 30 ηµέρες 2,2€ ανά τεµάχιο και ηµέρα
Από 31 ηµέρες και άνω 3,85€ ανά τεµάχιο και ηµέρα
γ) πλωτά µέσα (Λέµβοι, ναυταθλητικά σκάφη, αλιευτικά κ.λ.π.)
Από 1 έως 30 ηµέρες 0,33€ ανά µέτρο µήκους και ηµέρα
Από 31 ηµέρες και άνω0,44€ ανά µέτρο µήκους και ηµέρα
5. Χύδην εµπ/τα (γαιάνθρακες, άµµος, ψηφίδα, κ.λ.π.)
Για την εναπόθεση χύδην προϊόντων το δικαίωµα για την χρήση χώρου
ορίζεται ανά τ.µ.055€ τον µήνα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
1.Επιτρέπεται η παραχώρηση- ενοικίαση χώρων υπαιθρίων µε απόφαση του ∆.Σ. του
ΟΛΚ µετά από εισήγηση του ∆/νοντος Συµβούλου.
2.Με την έγκριση της παραχώρησης καθορίζεται και το αντάλλαγµα χρήσης .
3.Για γραφεία , καταστήµατα και λοιπούς στεγασµένους χώρους καθώς επίσης
και για παραχωρήσεις χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων το µηνιαίο
µίσθωµα ή το αντάλλαγµα χρήσης θα καθορίζεται µε ειδικότερες αποφάσεις
του ∆.Σ. του ΟΛΚ µετά από εισήγηση του ∆/νοντος Συµβούλου.
ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ
α) Οι ενδιαφερόµενοι κάτοχοι σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος
υποβάλλουν αίτηση προς τον Οργανισµό στην οποία αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία
της ταυτότητας τους, τη διεύθυνση και τη θέση µονίµου αγκυροβολίου που τους
ενδιαφέρει αφού προηγουµένως ενηµερωθούν από το αρµόδιο τµήµα του οργανισµού
για τις κενές θέσεις που υπάρχουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Συνηµµένα
υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή λεµβολόγησης του
σκάφους ή οποιαδήποτε δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη
στοιχεία του σκάφους ( ιδιοκτησία, αριθµός νηολογίου ή λεµβολογίου κ.λ.π) και το
ολικό µήκος του.
β) Με µέριµνα του Τµήµατος Εκµετάλλευσης και εφόσον η αιτούµενη θέση είναι
κενή συντάσσεται ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφεται µεταξύ του νόµιµου
εκπροσώπου του Οργανισµού και του ενδιαφερόµενου προκειµένου για εταιρεία
οποιαδήποτε µορφής, του νοµίµου εκπροσώπου της το οποίο περιέχει τους όρους και
τις προϋποθέσεις της παραχώρησης της χρήσης.
γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση είναι η αποπληρωµή παλαιών
οφειλών του ενδιαφεροµένου.
δ) Η χρονική διάρκεια ισχύος των έν λόγω παραχωρήσεων αρχίζει την ηµεροµηνία
υπογραφής του ιδιωτικού Συµφωνητικού και θα λήγει στις 31-12 του ιδίου έτους ή
εφόσον ο υποβάλλων την αρχική αίτηση κάτοχος του σκάφους ή για εταιρείες ο
νόµιµος εκπρόσωπος τους τη δεδοµένη χρονική στιγµή, το ζητήσει µε έγγραφο του
προς τον « Ο.Λ.Κ. Α.Ε.» ή εφόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
ιδιωτικό Συµφωνητικό της παραχώρησης παραβιασθούν µε υπαιτιότητα του κατόχου
του σκάφους ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο προβλέπεται οριστική διακοπή της ισχύος
αυτή από όρο του ιδιωτικό Συµφωνητικού παραχώρησης.
ε) Το οικονοµικό αντάλλαγµα θα καταβάλλεται για το συνολικό χρόνο ισχύος της
παραχώρησης και όχι για το χρονικό διάστηµα παραµονής του σκάφους στη θέση
αγκυροβολίου.
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στ)
Το Τµήµα εκµετάλλευσης µπορεί να ζητά την προσκόµιση από τον
ενδιαφερόµενο και άλλων εγγράφων που να αποσκοπούν στην πιστοποίηση της
ιδιότητας του ως µέλος Σωµατείου ή Οµίλου. Επίσης µπορεί να ζητά υποβολή
οποιουδήποτε εντύπου που θα διασφαλίζει την καταβολή του ανταλλάγµατος.
4.- Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση χρήσης µόνιµου αγκυροβολίου καθορίζεται
ως ο παρακάτω πίνακας;
1
2
3
4

ΘΑΛ.ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ ( έως 5.00µ ) /µέτρο /µήνα
ΘΑΛ.ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ ( από 5,01µ-7,50) /µέτρο /µήνα
ΘΑΛ.ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ (από 7,51µ – 12,50µ ) /µέτρο
/µήνα
ΘΑΛ.ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ (από 12,51 και άνω) /µέτρο / µήνα

2,2
3,08
3,85
4,95

Επί των παραπάνω τιµών παρέχεται έκπτωση 50% στα ναυταθλητικά σκάφη
5.- Σε κάθε περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισµό,
αποφαίνεται µε απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
« Ο.Λ.Κ. Α.Ε.» κατόπιν εισηγήσεως του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Η απόφαση του
αυτή ενσωµατώνεται αυτοδίκαια στον παρόντα.
6.-Η τροποποίηση του παρόντος κανονισµού επιτρέπεται µόνο
κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1.Σε περιπτώσεις µακροχρόνιας παραµονής εµπορευµάτων στους λιµενικούς χώρους
που αποδεδειγµένα οφείλεται σε ανώτερη βία θα αποφασίζει το ∆.Σ. του ΟΛΚ
για την απαλλαγή (αφαίρεση) ηµερών καταβολής δικαιωµάτων.
2.Τα εµπορεύµατα που εναποτίθενται στους ακάλυπτους χώρους απαλλάσσονται
των δικαιωµάτων για 3 ηµέρες εάν είναι εισαγόµενα από τρίτες χώρες, οµοίως
απαλλάσσονται για 3 ηµέρες τα εγχώρια προϊόντα προς εξαγωγή και τα είδη
δηµοσίου και Στρατιωτικά.
3.Στα είδη δηµοσίου και Εν. ∆υνάµεων παρέχεται έκπτωση 20% στις τιµές του
Άρθρου 1
4.Επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 20% σε εµπορεύµατα που ρυπαίνουν τον
περιβάλλοντα χώρο µετά από πιστοποίηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1.Η εξόφληση των δικαιωµάτων γίνεται αυστηρά κατά την παραλαβή από τον
παραλήπτη και πριν από την έξοδο των εµπορευµάτων από την περιοχή των λιµανιών
και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της εργασίας παραλαβής.
2.Όπου είναι αδύνατη η έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης από το αρµόδιο τµήµα, πρίν
από την έναρξη των εργασιών παραλαβής των εµπορευµάτων οι αρµόδιοι υπάλληλοι
µπορούν να εισπράττουν µε προσωρινές αποδείξεις για διευκόλυνση των
παραληπτών. Η οριστική τακτοποίηση της οφειλής µε έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης
θα γίνεται εντός 2 ηµερών από το Οικονοµικό Τµήµα.
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3.Κατ’ εξαίρεση (εµπ/τα ,γεωργικά εφόδια) για λογαριασµό Ναυτικών Πρακτόρων,
ΕΓΣ, ΑΤΕ, θα παραδίδονται µε υποχρέωση εξόφλησης εντός 15 ηµερών. Σε
περίπτωση µη καταβολής των δικαιωµάτων εντός της παραπάνω προθεσµίας
επιβάλλεται προσαύξηση σύµφωνα µε τον κώδικα περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων .
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.Για ιδιάζουσες περιπτώσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω
παραγράφους, όπως η χρήση χώρου του λιµένα, ως και στη Χερσαία Ζώνη
αυτού από εµπορεύµατα παραµένοντα τροχοφόρα, εξαρτήµατα, διάφοροι
µηχανισµοί και άλλα, η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κατατάσσει αυτές
σε παρεµφερείς παραγράφους του ίδιου άρθρου και να εισπράττει δικαίωµα
χρήσης.
2.Κλάσµα τόνου ή κυβικού όταν είναι πάνω από τα 50% θεωρείται πλήρης µονάδα,
εφ’ όσον είναι µέχρι 50% δεν λαµβάνεται υπόψη στον λογ/σµό των αντίστοιχων
δικαιωµάτων.
3.Ο υπολογισµός των ηµερών παραµονής των εµπορευµάτων και οχηµάτων και κάθε
είδους τροχοφόρων αυτοκινουµένων ή µη, µέσα στο λιµάνι αρχίζει από της εποµένης
της έναρξης εκφόρτωσης του εµπορεύµατος από το πλοίο ,σε κάθε περίπτωση όχι
πριν από την παρέλευση 24 ωρών από την εναπόθεση τους, επί των κρηπιδωµάτων.
4.Για τη βεβαίωση των ανωτέρω δικαιωµάτων του Ο.Λ.Κ. λαµβάνονται υπόψη τα
επίσηµα παραστατικά στοιχεία των κάθε φύσης διακινουµένων φορτίων και οι
µονάδες βάρους ,όγκου κ.λ.π. που αναγράφονται σ’ αυτά. Αυτά είναι η Τελωνειακή
διασάφηση, το δηλωτικό εµπορευµάτων, τα ζυγολόγια, οι εντολές φόρτωσης,
µεταφόρτωσης, παράδοσης κ.λ.π.
5.Υπόχρεοι καταβολής των πιο πάνω δικαιωµάτων είναι οι εκτελωνιστές, οι
πλοιοκτήτες ή οι εκπρόσωποι αυτών, καθώς και οι φορτωτές και οι παραλήπτες
για λογαριασµό των οποίων εναποτίθεται το εµπόρευµα και βαρύνει αποκλειστικά
και µόνο το φορτ/µενο εµπόρευµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Γενικά
1.1 Για κάθε χορήγηση µηχανήµατος οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να
ειδοποιήσουν την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Κ. τουλάχιστον 24 ώρες
νωρίτερα και απαραίτητα κατά τις εργάσιµες ώρες των υπηρεσιών του
Ο.Λ.Κ., διαφορετικά η εξυπηρέτηση τους θα εξαρτηθεί από την υπάρχουσα
ευχέρεια διάθεσης προσωπικού και µηχανικών µέσων του Ο.Λ.Κ.
1.2 Για κάθε χορήγηση µηχανήµατος εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των
µηχανηµάτων, καθώς και κατά Σάββατα, Κυριακές και αργίες η ειδοποίηση
θα γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Λ.Κ και εν πάσει
περιπτώσει όχι αργότερα από την 12η µεσηµβρινή της προηγουµένης ηµέρας
διαφορετικά καµία υποχρέωση εξυπηρέτησης δεν αναλαµβάνει η Υπηρεσία.
1.3 Για την καταβολή των δικαιωµάτων χρήσης µηχ/των , ώρα έναρξης εργασίας
λογίζεται η ώρα εκκίνησης του µηχανήµατος από τον χώρο στάθµευσης
και λήξης η ώρα επιστροφής αυτού στον χώρο αυτό ή η ώρα κατά την οποία
πήγε σε χώρο άλλης εργασίας.
1.4 Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε µηχανήµατος µέσα στο κανονικό ωράριο
εργασίας της Υπηρεσίας λογίζεται η µία (1) ώρα. Η ωριαία µίσθωση των
µηχ/των µέσα στο κανονικό ωράριο θα γίνεται εφ’ όσον υπάρχει ευχέρεια της
Υπηρεσίας και δεν παρεµποδίζεται η ηµερήσια µίσθωση του µηχανήµατος.
1.5 Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε µηχανήµατος εκτός κανονικού ωραρίου
εργασίας των χειριστών ορίζεται µία (1) ώρα το ίδιο ισχύει και για τα
Σάββατα εκτός Κυριακές και αργίες , όπου το ελάχιστο όριο µίσθωσης των
µηχανηµάτων ορίζεται σε τρεις (3) ώρες .Κλάσµα ώρας δεν νοείται και
υπολογίζεται ως ολόκληρη ώρα (περιπτώσεις 1.3,1.4,1.5)
1.6 Για εργασία που ζητήθηκε αλλά µαταιώθηκε η χρήση του µηχανήµατος από
υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου και εφ’ όσον το µηχάνηµα κινήθηκε προς
τον τόπο εργασίας του καθώς και για κάθε άσκοπη καθυστέρηση αυτού,
καταβάλλεται το ελάχιστο όριο αποζηµίωσης που αναλογεί για ωριαία
απασχόληση του ,σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων.
1.7 Για χρήση µηχανήµατος που ζητήθηκε αλλά µαταιώθηκε από υπαιτιότητα
του ενδιαφεροµένου τις Κυριακές , αργίες εξαιρέσιµους και κάθε
καθοριζόµενη µε Κυβερνητική απόφαση αργία, καταβάλλεται σαν ελάχιστο
όριο αποζηµίωσης το αντίτιµο των τριών (3) ωρών απασχόλησης,
προσαυξηµένο κατά το ισχύον τιµολόγιο λόγω προσέλευσης χειριστή και
προσωπικού στην Υπηρεσία για εργασία. Εάν υπάρχει αµφιβολία στο εάν
υπάρχει ή όχι υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου κατά την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου , αποφαίνεται ο ∆/νων Σύµβουλος του ΟΛΚ µε
απόφαση του και είναι αµέσως εκτελεστή.
1.8 Προσαυξήσεις στις τιµές του τιµολογίου λόγω υπερωριακής απασχόλησης
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες.
α) Σαν κανονικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού του ΟΛΚ θεωρείται το
ισχύον ωράριο των λειτουργίας των Υπηρεσιών 7.30-15.00.
Για το χρονικό αυτό διάστηµα δεν επιβάλλεται καµία προσαύξηση στις τιµές
του τιµολογίου.
β) Για τις εργάσιµες ηµέρες µετά την 15.00 και µέχρι 18.00 επιβάλλεται
προσαύξηση στις τιµές € ανά ώρα και απασχολούµενο , η οποία θα
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αναπροσαρµόζεται ανά έτος σύµφωνα µε την µεταβολή στο ωροµίσθιο του
προσωπικού ,για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της
Υπηρεσίας . Μετά δε τις 18.00 και µέχρι 22.00 κατά τις εργάσιµες ηµέρες
υπολογίζεται πρόσθετη προσαύξηση στην παραπάνω τιµή 30% . Για τις
νυκτερινές εργασίες από 22.00 και µέχρι 6.00 η πρόσθετη προσαύξηση είναι 50%
συνολικά.
γ) Για τα Σάββατα η προσαύξηση της παρ.1.8.β προσαυξάνεται κατά 40% για ε
εργασίες που εκτελούνται από 7.30 και µέχρι 12.00 και 75% από 12.00
µεσηµβρινή έως και 6.00 π.µ. της Κυριακής.
δ) Για εργασίες αργιών και Κυριακών επιβάλλεται προσαύξηση στην τιµή της
παρ. 1.8.β 75% .
1.9Μετά το πέρας της εργασίας και µετά παρέλευση 48 ωρών το αργότερο ο
ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσέλθει στο αρµόδιο τµήµα του ΟΛΚ
και να εξοφλήσει την οφειλή του χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις περί είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
1.10Για κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί στον κανονισµό λειτουργίας και
στο τιµολόγιο της Υπηρεσίας αποφασίζει το ∆.Σ. του ΟΛΚ ύστερα από εισήγηση
του ∆/νοντος Συµβούλου και εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο για την αυτή
περίπτωση

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΡΤ/ΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Άρθρο 1
ΒΑΣΙΚΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η ελάχιστη ωριαία αποζηµίωση για χρήση των µηχανηµάτων ορίζεται ως εξής:
1) περονοφόρα µέχρι 4 Τ. ανά ώρα
20,174€
2) περονοφόρα
30 Τ. ανά ώρα
45,386€
3) φορτωτής
ανά ώρα
22,704€
4) γερανός FANTUZZI
ανά ώρα
45,386€
ανά ώρα
30,250€
5) γερανός jones 1525
6) γερανός Jones 971
ανά ώρα
35,640€
7) γερανός American 8450
α) µικρό βαρούλκο
ανά ώρα
50,534€
β) µεγάλο βαρούλκο
ανά ώρα
100,903€
132
€
8) γερανός GOTTWALT ανά ώρα
Άρθρο 2
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Ή ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Α) Για την χρήση µηχανηµάτων για φορτοεκφορτώσεις πάσης φύσης εµπορευµάτων,
καταβάλλονται δικαιώµατα για την εκφόρτωση των εµπορευµάτων αυτών από το
πλοίο στην προκυµαία για την χρήση µηχανηµάτων
του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου της Υπηρεσίας κατά τόνο εµπορεύµατος
0,88€
Β) Για εκφορτωνόµενα εµπορεύµατα µε απ΄ ευθείας παραλαβή, δηλαδή φόρτωση σε
µεταφορικά οχήµατα απ΄ ευθείας από πλοίο χωρίς να τοποθετούνται στην προκυµαία
του Λιµένα από µηχ/τα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή άλλου τρίτου υπεργολάβου καθορίζεται
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δικαίωµα φορτοεκφόρτωσης το ποσόν των 1,21€
Γ) Για την µετατόπιση των αποτιθεµένων στην προκυµαία εµπορευµάτων σε χώρους
στοιβασίας για τα κάθε φύσης εµπορεύµατα καθορίζεται σαν δικαίωµα το ποσόν των
0,55€
∆) Για φορτώσεις εµπορευµάτων γενικής φύσης από το έδαφος σε µεταφορικά
οχήµατα µε µηχανήµατα καθορίζουµε το ποσό των0,605€
Άρθρο 3
ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΕΛΚΎΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΠΤΕΡΎΓΩΝ
Το δικαίωµα για την ανέλκυση Υ/Γ (δελφινιών) ορίζεται στα 385€για κάθε κίνηση
του γερανού ( 385€ για ανέλκυση και 385 € για καθέλκυση) .
Άρθρο 4
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Α)Από το παραπάνω άρθρο 2 εξαιρούνται:
1.-Η χρήση µηχανηµάτων για φορτοεκφόρτωση, µετατόπιση κ.λ.π. εµπορευµάτων
γενικά εγκιβωτισµένων ή όχι, αυτοκινούµενων ή όχι , κάθε είδους και τύπου
τροχοφόρων οχηµάτων και εφ’ όσον αυτά αποτελούν µεµονωµένα πέζα µε ιδιαίτερες
δυσκολίες και συνθήκες φορτοεκφόρτωσης , στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώµατα
του ΟΛΚ υπολογίζονται µε τον πιο κάτω πίνακα.
α) Πέζα από 1.000-10,000kg
1,65€ ανά τόνο
β) » » 10.001- 20.000kg
2,75€ ανά τόνο
γ) »
» 20.001-30.000kg
3,30€ ανά τόνο
δ) »
» 30.001-40.000kg
4,95€ ανά τόνο
ε) »
» 40.001-50.000kg
6,05€ ανά τόνο
στ) » » 50.001 και άνω kg
7,70€ ανά τόνο
2. – Για την φορτοεκφόρτωση χαλικιού το αντάλλαγµα χρήσης καθορίζεται στο
ποσό των 0,22 € ανά τόνο για την χρήση ενός µηχανήµατος (γερανός) . Στην
περίπτωση που χρησιµοποιηθεί φορτωτής του Οργανισµού κατά την
διαδικασία φορτοεκφόρτωσης καταβάλλεται επί πλέον το αντίστοιχο
ωροµίσθιο όπως αυτό προβλέπεται στη περίπτωση 1(Γενικά) κεφάλαιο Β΄.
3. – Για την φορτοεκφόρτωση µαρµάρων σε όγκους ή κασάκια το αντάλλαγµα
χρήσης καθορίζεται στο ποσό των 0,66€ ανά τόνο για την χρήση του γερανού
και 0,44 € από την προβλήτα σε αποθηκευτικό χώρο ή αυτ/το η αντίστροφα.
Άρθρο 5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ «C/N»
Τα εµπορευµατοκιβώτια (c/n) χρεώνονται κατά περίπτωση αναλόγως των
διαστάσεων των και του χαρακτηρισµού τους ως εµφόρτων ή κενών
Κατά τα στάδια
Α) Της εκφόρτωσης από το πλοίο στην προκυµαία του λιµένα ή της φόρτωσης από
την προκυµαία στο πλοίο, µε µηχανικά µέσα της Υπηρεσίας µας ή άλλου τρίτου
υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως
Έµφορτα 20 ποδών ανά τεµάχιο 9,79
Κενά
20 ποδών ανά τεµάχιο 7,59
Έµφορτα 40 ποδών ανά τεµάχιο 12,32
Κενά
40 ποδών ανά τεµάχιο 9,24
Β) Της φόρτωσης από την προκυµαία σε µεταφορικά µέσα (νταλίκες) ή της
εκφόρτωσης από µεταφορικά µέσα στην προκυµαία µε µηχανικά µέσα της Υπηρεσίας
µας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως
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Έµφορτα
Κενά
Έµφορτα
Κενά

20 ποδών ανά τεµάχιο 9,79
20 ποδών ανά τεµάχιο 7,59
40 ποδών ανά τεµάχιο 12,32
40 ποδών ανά τεµάχιο 9,24

Γ) Της εκφόρτωσης από το πλοίο και φόρτωσης επί µεταφορικών µέσων (νταλίκες)
για άµεση παραλαβή ή απ’ ευθείας από τα µεταφορικά µέσα στο πλοίο, µε µηχανικά
µέσα της Υπηρεσίας µας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως
ακολούθως
Έµφορτα 20 ποδών ανά τεµάχιο 16,5 €
Κενά
20 ποδών ανά τεµάχιο 11 €
Έµφορτα 40 ποδών ανά τεµάχιο 19,8 €
Κενά
40 ποδών ανά τεµάχιο 13,2 €
∆) Της µετακίνησης από την προκυµαία στους χώρους αποθήκευσης ή αντίστροφα
και από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, µε µηχανικά µέσα της Υπηρεσίας µας ή άλλου
τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως
Έµφορτα 20 ποδών ανά τεµάχιο 9,79
Κενά
20 ποδών ανά τεµάχιο 7,59
Έµφορτα 40 ποδών ανά τεµάχιο 12,32
Κενά
40 ποδών ανά τεµάχιο 8,91
Ε) Της µετακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων επί του πλοίου, , µε µηχανικά µέσα της
Υπηρεσίας µας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως
Έµφορτα 20 ποδών ανά τεµάχιο 9,79
Κενά
20 ποδών ανά τεµάχιο
7,59
Έµφορτα 40 ποδών ανά τεµάχιο 12,32
Κενά
40 ποδών ανά τεµάχιο 8,91
ΣΤ) Για εµπορευµατοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση 10% επί του ισχύοντος
τιµολογίου των 20 ποδών
Άρθρο 6
ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κάθε όχηµα το οποίο χρησιµοποιεί τη γεφυροπλάστιγγα του ΟΛΚ για την ζύγιση
του φορτίου του, υποχρεούται στην καταβολή δικαιώµατος χρήσης.
Η χρέωση ορίζεται ως εξής:
Α) Ζύγιση φορτηγών και λοιπών οχηµάτων άνω των 10 τόνων µικτού φορτίου ανά
όχηµα 3,3€
Β) Ζύγιση Ι.Χ. ηµιφορτηγών και λοιπών οχηµάτων µικτού φορτίου κάτω των 10
τόνων ανά όχηµα 1,98€
Γ) ∆εύτερη ζύγιση (απόβαρο) 0,66 €
Άρθρο 7
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Για όλες τις εργασίες φορτ/σης, µετατόπισης και στοιβασίας εµπορευµάτων θα
εφαρµόζονται οι προαναφερόµενες στα διάφορα άρθρα κατά τόνο τιµές της
αναλόγου εργασίας, εφ’ όσον η απόδοση του µηχανήµατος για την συγκεκριµένη
εργασία υπερκαλύπτει τις τιµές µίσθωσης των µηχανηµάτων κατά ηµέρα ή και
ώρα χρήσης αυτού . Στις περιπτώσεις που λόγω καθυστέρησης από µεταφορικά
οχήµατα ή άλλες αιτίες δεν καλύπτεται το ωροµίσθιο ή και το ηµεροµίσθιο του
µηχανήµατος από την κατά τόνο τιµή και απόδοση του, η αρµόδια υπηρεσία του
Ο.Λ.Κ. θα εισπράττει το ανάλογο ηµεροµίσθιο του µηχανήµατος ή της ώρας
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απασχόλησης αυτού.
2.Για κάθε εργασία φορτοεκφόρτωσης ή άλλης φύσης εργασίας που δεν
χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., αλλά φορτοεκφορτωτικά µέσα
του πλοίου ή του παραλήπτη, ο ΟΛΚ διατηρεί το δικαίωµα επιβολής δικαιώµατος εκ
ποσοστού 25% επί της τιµολογούµενης τιµής του εµπορεύµατος µε βάση το παρόν
τιµολόγιο. Το δικαίωµα αυτό βαρύνει το εµπόρευµα και θα εισπράττει η υπηρεσία πριν
την αποµάκρυνση αυτού από τον Λιµένα. Επίσης ποσοστό 25% επί των ποσών του
παρόντος τιµολογίου µε βάση τα µισθώµατα ή της κατά τόνο χρέωσης του ανάλογου
εµπορεύµατος , θα εισπράττει ο ΟΛΚ ,για κάθε εργασία που θα διενεργείται στα
λιµάνια Ελευθερών και Κεραµωτής , µε µέσα που διαθέτουν τα Σωµατεία
λιµενεργατών, για το λιµάνι ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 13%
.3.Κάθε εργασία ξένου µηχανήµατος συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των
Λιµενεργατικών Σωµατείων µέσα στα λιµάνια δικαιοδοσίας του ΟΛΚ απαγορεύεται
χωρίς έγγραφη άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας του Οργανισµού και αυτή θα
εκδίδεται µόνο όταν αποδεδειγµένα τα µηχανήµατα του ΟΛΚ δεν επαρκούν ή
αποδεδειγµένα λόγω βλάβης δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους.
Επιβάλλεται δε πρόστιµο το οποίο ανέρχεται στο 50% της τιµολογούµενης αξίας
αυτού κατά ηµέρα µίσθωσης, µε βάση το παρόν τιµολόγιο.
Σε περίπτωση µη καταβολής των ανωτέρω προστίµων από αυθαίρετη απασχόληση
µηχανήµατος στο λιµάνι θα εφαρµόζεται η άµεση αποµάκρυνση του µηχανήµατος και
η διακοπή της συνεργασίας για χρονικό διάστηµα που θα αποφασίζει το ∆.Σ. του
ΟΛΚ ΑΕ.
4. Στα προς εξαγωγή εµπορεύµατα παρέχεται έκπτωση 30% επί της τιµολογούµενης
αξίας των φορτοεκφορτώσεων µε βάση το παρόν τιµολόγιο. Η παρούσα έκπτωση
ισχύει αποκλειστικά και µόνο για τα τιµολόγια του άρθρου 2 του κεφ Β
5. Οι εργασίες των µηχανηµάτων ιδιοκτησίας του ΟΛΚ ή του υπεργολάβου εντός του
κύτους του πλοίου, για κάθε είδους εµπορεύµατος χρεώνονται µε προσαύξηση
100% επί της τιµής του ισχύοντος τιµολογίου .
Κάθε άλλη απόφαση ή ρύθµιση σχετική µε τον κανονισµό λειτουργίας και τιµολογίου
παροχής λιµενικών υπηρεσιών, από την ισχύ της παρούσης απόφασης καταργείται.
.
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