ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΠΛΟΙΩΝ Η ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΞΗΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
Άξζξν 1
Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Η Τδξνδόηεζε ζηελ πεξηνρή ησλ Ληκέλσλ αξκνδηόηεηαο ηεο ΟΛΚ ΑΔ, δειαδή ε παξνρή
πνζίκνπ ύδαηνο από ην δίθηπν ηνπ ιηκέλα, α) ζε πινία ή πισηά κέζα παληόο είδνπο, β) ζε
εγθαηαζηάζεηο μεξάο ή θαη ζε πάληα ηξίηνλ δηελεξγείηαη από ηελ ΟΛΚ ΑΔ κε ηα κέζα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηηο ΟΛΚ ΑΔ.
2. Σν ύδσξ παξέρεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο ΟΛΚ ΑΔ ζηνπο παξαπάλσ, κέζσ
πδξνκεηξεηώλ, ζηαζεξώλ ή θνξεηώλ.
3. Η ζύλδεζε ησλ δεμακελώλ ύδαηνο, θξνπλώλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δεηνύληνο λα
πξνκεζεπζεί ύδσξ, κε ηα ζηόκηα πδξνδνηήζεσο ηνπ δηθηύνπ πδξεύζεσο ηνπ ιηκέλα, γίλεηαη
κόλνλ από ηα πξνο ηνύην εληεηαικέλα αξκόδηα όξγαλα ηεο Τδξνιεςίαο ηεο ΟΛΚ ΑΔ, (πιελ
ησλ απηνκάησλ κεραλεκάησλ παξνρήο ύδαηνο ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ κε εηδηθή
πξνπιεξσκέλε θάξηα, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηελ ΟΛΚ ΑΔ), ε πδξνδόηεζε απνδεηθλύεηαη
κόλν κε έγγξαθν πξάμε πδξνδόηεζεο.
Άξζξν 2
Γηαδηθαζία Τδξνδόηεζεο
1. Πξνο εθηέιεζε νηαζδήπνηε πδξνδόηεζεο εγθαηαζηάζεσλ μεξάο, πινίνπ ή νηνπδήπνηε
πισηνύ κέζνπ, πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεκα ζηελ Γηεύζπλζε Πεξηνπζίαο θαη Αλάπηπμεο κε
ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο : νλνκαζία θαη είδνο ηνπ ζθάθνπο, ζεκείν αγθπξνβνιίαο,
νλνκαηεπώλπκν θαη δηεύζπλζε ηδηνθηήηε ή πξάθηνξνο, ρξνλνινγία θαη ώξα ελάξμεσο
πδξνδνηήζεσο, σο θαη ε δεηνύκελε πεξίπνπ πνζόηεηα ύδαηνο ζε θπβηθά κέηξα πξνθνξηθώο,
ηειεθσληθώο ή θαη εγγξάθσο.
2. Η αλαγγειία αύηε κε ηα θαηά πεξίπησζε δηάθνξα ζηνηρεία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη
από νπνηνδήπνηε άιιν, ν νπνίνο αηηείηαη παξνρή πνζίκνπ ύδαηνο γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ
βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο ΟΛΚ ΑΔ γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από
απηόλ εληόο ηεο απηήο πεξηνρήο, ελ γλώζεη ηεο ΟΛΚ ΑΔ όπσο π.ρ. εξγνιάβνπο έξγσλ θ.ι.π.
3.α. Βάζεη ηεο παξαπάλσ αλαγγειίαο ε νπνία πξέπεη λα δηελεξγείηαη εγθαίξσο, ε ππεξεζία
πξνγξακκαηίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πδξνδόηεζεο ηελ θαζνξηζζείζα εκέξα θαη ώξα.
β. Οπδεκία πδξνδόηεζε ελεξγείηαη άλεπ πξνεγνπκέλεο θαηαβνιήο ππό ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
ησλ αληηζηνίρσλ δηθαησκάησλ παξνρήο ύδαηνο κεηά ησλ ηπρόλ πξνζαπμήζεσλ εηο ην Σκήκα
Δζόδσλ ηεο ΟΛΚ ΑΔ.
γ. Σεο ακέζνπ πξνπιεξσκήο εμαηξνύληαη πδξνδνηήζεηο:
γ.α. ε πνιεκηθά πινία πάζεο Δζληθόηεηνο θαη ηα βνεζεηηθά απηώλ ζθάθε, σο θαη ζε
Γεκνζίαο Τπεξεζίαο ηνπ Ληκέλνο θαη
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γ.β. Δηο θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, εζηηαηόξηα, θαθελεία θ.ι.π. εγθαηεζηεκέλα ζηελ θαηά λόκν
εδαθηθή πεξηνρή ηνπ ιηκέλα, πιελ όκσο ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο εμνθιήζεσο, κεηά ηελ
εηδνπνίεζε ππό ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ δηαθόπηεηαη ε παξνρή ύδαηνο ζε απηά.
δ.α. Αληί ηεο πξνπιεξσκήο ζε κεηξεηά νη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη έλαληη πξνζερώλ
ππνρξεώζεώλ ησλ από πδξνδόηεζε λα θαηαζέηνπλ ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο ΟΛΚ ΑΔ
εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο.
ηελ πεξίπησζε απηή κέζα ζε πξνζεζκία νθηώ (8) εξγαζίκσλ εκεξώλ από θάζε πδξνδόηεζε
νη ππόρξενη νθείινπλ λα εμνθιήζνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα, δηαθνξεηηθά από ηελ
επνκέλε εκέξα ηεο πδξνδόηεζεο βαξύλνληαη κε πξνζαύμεζε εθπξόζεζκεο εμόθιεζεο ρξεώλ
θαηά αδηαίξεην κήλα θαζπζηέξεζεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΔ.
δ.β. Δάλ ν αηηώλ ηελ πδξνδόηεζε πινίνπ δελ έρεη εμνθιήζεη δηθαηώκαηα πξνεγνπκέλεο
πδξνδόηεζεο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πινίνπ, εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηα νπνία θαιύπηνπλ
ην πνζό ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγύεζεο, ε αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ, ζα πξνβαίλεη
ζηελ παξνρή ύδαηνο κόλν θαηόπηλ πξνθαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ από ηνλ ππόρξεν.
Η επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά από αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Γ/λζεο Πεξηνπζίαο θαη Αλάπηπμεο, ε δε
θαηάπησζή ηεο ππέξ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. γηα αλεμόθιεηεο νθεηιέο από πδξνδνηήζεηο πινίσλ,
ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΚ ΑΔ.
4. H ΟΛK AE δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν κεηξεηή, παξέρνληαο θάζε δηεπθόιπλζε γηα θαλνληθή
θαη ηαρεία παξαιαβή ηεο δεηεζείζαο πνζόηεηαο ύδαηνο θαη απνθπγή δεκηώλ ή αηπρεκάησλ.
5.α. Ο πδξνιήπηεο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο ελδείμεηο ηνπ κεηξεηή πδξνδόηεζεο ηόζν
θαηά ηελ έλαξμε όζνλ θαη θαηά ηελ ιήμε ηεο, γηα λα ζπκθσλήζεη κε ην πλεξγείν γηα ηελ
ρνξεγεζείζα ζε απηόλ πνζόηεηα ύδαηνο, βεβαηώλεη δε ηελ αθξίβεηα ηεο παξαιεθζείζαο ππ’
απηνύ πνζόηεηαο ύδαηνο θαζώο θαη ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πδξνδόηεζεο κε ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζην έληππν εληνιήο πδξνδόηεζεο, επί ηνπ νπνίνπ ζεκεηώλνληαη θαη νη
παξαηεξήζεηο γηα ηπρόλ πξνμελεζείζεο δεκίεο, θαζπζηεξήζεηο θ.ι.π.
β. Τπνβαιιόκελεο ηπρόλ δηακαξηπξίεο επί ζεκάησλ πδξνδόηεζεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη
κλεία θαη δελ αλεγξάθεζαλ θαηά ηα σο άλσ θαζνξηδόκελα, δελ ιακβάλνληαη ππ΄ όςε.
γ. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ πδξνιήπηνπ λα βεβαηώζεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηα ζηνηρεία
ηεο πδξνδόηεζεο, αλαγξάθνληαη από ην πλεξγείν επί ηεο εληύπνπ εληνιήο πδξνδόηεζεο ηα
αίηηα ηεο αξλήζεσο, βεβαηνύκελα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ.
Η βεβαίσζε αύηε είλαη ηζρπξά απέλαληη νηαζδήπνηε αμηώζεσο ηνπ πδξνιήπηνπ, σο
νθεηιόκελε εηο ηδίαλ απηνύ παξάιεηςε.
6. Σα αηηήκαηα απηά γίλνληαη πξνο ηελ Γ/λζε Πεξηνπζίαο & Αλάπηπμεο ηεο ΟΛΚ Α.Δ θαηά
ηηο εθάζηνηε εξγαζίκνπο εκέξεο θαη ώξεο από 07:30 έσο θαη 13:00 θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ηνπιάρηζηνλ 2 ώξαο πξν ηεο δεηνύκελεο ώξαο έλαξμεο ηεο πδξνδόηεζεο.
7. Αλαγγειίεο πδξνδόηεζεο πνπ αθνξνύλ ζπλερή παξνρή ύδαηνο ζε πινία ή εγθαηαζηάζεηο
μεξάο ζε κηθξέο πνζόηεηεο σξηαίσο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηελ αθξηβή ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο
απηήο, νπόηε ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα ηεο ΟΛΚ ΑΔ εηζπξάηηνληαη βάζεη ηεο πηζαλήο
θαηαλαιώζεο ύδαηνο κε γξακκάηην είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο εθθαζαξηδνκέλνπ κεηά ηελ
ιήμε ηεο πδξνδόηεζεο.
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8. Μηθξά πινία (ηζηηνθόξα, πεηξειαηνθίλεηα) ηα νπνία δεηνύλ παξνρή ύδαηνο ζε ζεκείν
όπνπ δελ πθίζηαηαη δίθηπν ύδξεπζεο ηεο ΟΛΚ ΑΔ, ππνρξενύληαη όπσο, θαηόπηλ ζρεηηθήο
ππνδείμεσο ηεο Τπεξεζίαο, κεζνξκηζζνύλ ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν όπνπ ππάξρεη θξνπλόο
ύδξεπζεο. Απηά ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο πδξνδόηεζεο ηνπο επαλέξρνληαη ζην αξρηθό
αγθπξνβόιην ηνπο.
Άξζξν 3
Δηδηθέο Γηαηάμεηο
1. Απαγνξεύεηαη ε παξνρή ύδαηνο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζθάθνο εθηόο απηνύ γηα ην νπνίν
έρεη εθδνζεί εληνιή πδξνδόηεζεο, σο θαη ε ιήςε ύδαηνο από ην δίθηπν ηεο ΟΛΚ ΑΔ ρσξίο
ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππώζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. Δπίζεο απαγνξεύεηαη
ε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν επέκβαζε μέλσλ πξνο ηελ Τπεξεζία ηεο ΟΛΚ ΑΔ αηόκσλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο πδξνδόηεζεο ηεο ΟΛΚ ΑΔ.
2. Η ΟΛΚ ΑΔ δηθαηνύηαη λα νξίδεη ηελ ζεηξά ηεο πδξνδόηεζεο, αλαιόγσο ηεο ώξαο
αλαγγειίαο, ηεο νξηζζείζαο ώξαο έλαξμεο πδξνδόηεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθώλ
ηεο Τπεξεζίαο.
Δπίζεο θακία επζύλε έρεη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή θαη καηαίσζεο ηεο πδξνδόηεζεο
ιόγσ βιάβεο ηνπ δηθηύνπ ή ησλ κεηξεηώλ ή από αλσηέξα βία.
ηελ πεξίπησζε απηή σο θαη ζε πεξίπησζε κε παξνρήο νιόθιεξεο ηεο δεηεζείζεο θαη ηπρόλ
πξνθαηαβνιηθά πιεξσζείζαο πνζόηεηαο ύδαηνο, επηζηξέθνληαη εηο ηνλ δεηήζαληα ηελ
πδξνδόηεζε, ηα επί πιένλ εηζπξαρζέληα πνζά.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ ΥΔΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ
ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ Ο.Λ.K. Α.Δ.
Γηα ηελ παξνρή πνζίκνπ ύδαηνο από ηνλ Ο.Λ.Κ. ζηα πινία θαη θάζε είδνπο πισηά
λαππεγήκαηα εζσηεξηθνύ-εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη ζε ηξίηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο μεξάο, ηα
αλά θπβηθό κέηξν (m3) ύδαηνο δηθαηώκαηα, ζηηο θαηά λόκν ιηκεληθέο πεξηνρέο ηεο Ο.Λ.Κ.
Α.Δ. (ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο) όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ από 15/1/2003 ζύκβαζε κε
ην Διιεληθό Γεκόζην θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Ι. ε πινία θαη θάζε ηύπνπ πισηά λαππεγήκαηα, ζε πνιεκηθά πινία θάζε εζληθόηεηαο θαη
ζηα βνεζεηηθά απηώλ ζθάθε αλά m3 4,00 €
IΙ. ε εξγνιάβνπο θαηαζθεπήο έξγσλ ηνπ ιηκέλα αλά m3 2,70 €
ΙΙΙ. ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ηνπ ιηκέλα αλά m3 2,70 €
IV. ηηο εγθαηαζηάζεηο μεξάο ηεο θαηά λόκν εδαθηθήο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα (Καθελεία,
θπιηθεία, αλαςπθηήξηα, εζηηαηόξηα θ.ι.π.) αλά m3 4,00 €
V. ηα απηόκαηα κεραλήκαηα παξνρήο ύδαηνο αλά m3 4,00 €
Γηα θάζε παξνρή πνζίκνπ ύδαηνο ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ηύπνπ πινία θαη πισηά
λαππεγήκαηα θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ώξεο (από 15.00 έσο 07.30), θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη
ινηπέο εμαηξεηέεο εκέξεο, ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηό 30%.
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ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Σα θαηώηεξα όξηα ησλ δηθαησκάησλ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. γηα θάζε πεξίπησζε πδξνδόηεζεο
θαζνξίδνληαη σο θαησηέξσ:
α. Από ηνπο θξνπλνύο ηνπ δηθηύνπ ηεο ΟΛΚ ΑΔ ηνπιάρηζηνλ Σξία (3) m3 γηα θάζε
πδξνδόηεζε θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο μεξάο (κόληκνη κεηξεηέο) ηνπιάρηζηνλ Γεθαπέληε (15)
m3 αλά αδηαίξεην ηξίκελν θαηαλάισζεο.
β. Γηα θαζπζηέξεζε έλαξμεο ή δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο θαη ε εθ λένπ ζπλέρηζε απηήο,
νθεηινκέλε ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πδξνδνηνύκελνπ πινίνπ ή εγθαηάζηαζεο, θαηαβάιινληαη γηα
θάζε ώξα (θιάζκα ώξαο ππεξβαίλνλ ηα 15΄ ινγίδεηαη σο ώξα) ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα:





Καηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από 07.30 - 15.00 : 4,99 €
Καηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από 15.00 -07.30 : 6,49 €
Καηά ηηο αξγίεο από 07.30 –15.00: 6,99 €
Καηά ηηο αξγίεο από 15.00 - 07.30 : 6,99 €

Σα παξαπάλσ πνζά θαηαβάιινληαη πιένλ ηνπ αληηηίκνπ ηνπ ρνξεγεζέληνο ύδαηνο
γ. Γηα ηελ παξάλνκε πδξνδόηεζε πινίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε
παξάλνκε πδξνιεςία ζηηο πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο ηεο Ο.Λ.Κ. ΑΔ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθή
θύξσζε 500 €, ζε νηνλδήπνηε πξαγκαηνπνηεί παξάλνκε πδξνιεςία από ην δίθηπν ηεο
Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ιηκεληθήο ή ρεξζαίαο πεξηνρήο ηνπ.
δ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ παξαβαηώλ ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή θύξσζε δηπιαζηάδεηαη.
ε. Η δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο γίλεηαη από νπνηνδήπνηε ππεξεζηαθό όξγαλν ηεο Ο.Λ.Κ.
Α.Δ. ή από νπνηαδήπνηε δεκνζία αξρή ηνπ ιηκέλνο θαη αλαθέξεηαη ζηε Γ/λζε Πεξηνπζίαο θαη
Αλάπηπμεο ηεο ΟΛΚ ΑΔ., ε νπνία επηκειείηαη ηεο επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο.
ζη. Από ηελ ηζρύ ηεο παξνύζαο παύεη λα ηζρύεη νηαδήπνηε απόθαζε (11/5/11-06-2014) ηνπ
Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. πεξί ηηκνινγίνπ πδξνδόηεζεο εγθαηαζηάζεσλ μεξάο, πινίνπ ή
νηνπδήπνηε πισηνύ κέζνπ.
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