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ΜΕΡΟΣ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν τεύχος ορίζει τις χρεώσεις που θα αποδίδονται στην ΟΛΘ για την παροχή υπηρεσιών και τη
χρήση εγκαταστάσεων στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, που αφορούν στην υδροδότηση σε εγκαταστάσεις
ξηράς, ρευματοδότηση και τηλεφωνικές & δικτυακές συνδέσεις.

1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Κώδικας ISPS: o διεθνής κώδικας για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων του
Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).
Λιμενική Εγκατάσταση: ο χώρος εφαρμογής του κώδικα ISPS
Πελάτης: κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ζητά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχει η ΟΛΘ ή
επωφελείται από αυτές ή ζητά να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ.
Σύμβαση Παραχώρησης: Η Σύμβαση Παραχώρησης ανάμεσα στην ΟΛΘ και το Ελληνικό Δημόσιο
αναφορικά με τη Χρήση και Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του
Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 39Α/07.03.2018, Νόμος 4522/2018).
Χερσαία Λιμενική Ζώνη: όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι χρεώσεις που εφαρμόζει η ΟΛΘ προς τους Πελάτες για Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από
αυτήν και/ή χρήση Εγκαταστάσεων της, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

3.
3.1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ I:

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ II:

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ III:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλεί τα τιμολόγια που εκδίδει η ΟΛΘ εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία έκδοσής τους εκτός αν αναφέρεται αλλιώς σε υπογεγραμμένη συμφωνία.

3.2

Για τα ποσά που δεν έχουν εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
του τιμολογίου, επιβάλλεται τόκος με επιτόκιο 5 μονάδων πάνω από την ισχύουσα τιμή
EURIBOR –1 εβδομάδας.

3.3

Οι χρεώσεις που αναφέρονται στα τιμολόγια του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
εκτός αν ρητώς αναφέρεται αλλιώς.

3.4

Η ΟΛΘ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να μεταβάλει το τιμολόγιο ανά διαστήματα, με την
υποχρέωση προειδοποίησης ενός μήνα για νέες υπηρεσίες και δύο μηνών για αλλαγές τιμών σε
υπάρχουσες χρεώσεις.

3.5

Το πρωτότυπο κείμενο έχει συνταχθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και σε περίπτωση
αντίθεσης ή ασυμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης, η Ελληνική έκδοση θα
υπερισχύει της Αγγλικής.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣ

1.

Παροχή πόσιμου νερού
Ευρώ ανά m3
Κατανάλωση

2,20
Ευρώ

Ελάχιστη χρέωση κατανάλωσης ανά τρίμηνο 10m3

22,00

 Η χρέωση αφορά στην παροχή νερού με μόνιμη σύνδεση σε εργολάβους κατασκευής έργων
στο λιμένα, σε εστιατόρια, κυλικεία, γραφεία εταιρειών και άλλες λειτουργίες.
2.

Απαίτηση τεχνικού έργου
Όταν η παροχή πόσιμου νερού είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και απαιτείται
τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η παροχή, ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το κόστος του
τεχνικού έργου, όπως αυτό κοστολογείται από την ΟΛΘ.

II.

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
Ευρώ
Εφάπαξ χρέωση σύνδεσης-αποσύνδεσης

35,00
Ευρώ ανά kwh

Κατανάλωση

0,20

 Η εφάπαξ χρέωση αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με προσωρινή (βραχυχρόνια)
σύνδεση
2.

Απαίτηση τεχνικού έργου
Όταν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και
απαιτείται τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η παροχή, ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το κόστος
του τεχνικού έργου, όπως αυτό κοστολογείται από την ΟΛΘ.
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III.
1.
1.1

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Βραχυχρόνια σύνδεση
Ευρώ
Εφάπαξ χρέωση σύνδεσης - αποσύνδεσης
Χρέωση τηλεφωνικών κλήσεων

25,00
Σύμφωνα με το τιμολόγιο
χρέωσης του παρόχου

 Οι παραπάνω χρεώσεις βραχυχρόνιας σύνδεσης εφαρμόζονται σε συνδέσεις με διάρκεια έως
τριάντα (30) ημέρες.
1.2 Μακροχρόνια σύνδεση
Ευρώ
Πάγια ετήσια χρέωση χρήσης δικτύου
Χρέωση τηλεφωνικών μονάδων

100,00
Σύμφωνα με το τιμολόγιο
χρέωσης του παρόχου

 Η μακροχρόνια σύνδεση αφορά συνδέσεις με διάρκεια άνω των τριάντα (30) ημερών.
 Η πάγια ετήσια χρέωση αναφέρεται σε ημερολογιακό έτος και είναι αδιαίρετη.
 Η χρέωση τηλεφωνικών κλήσεων αφορά συνδέσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της ΟΛΘ.
1.3 Απαίτηση τεχνικού έργου
Όταν η παροχή τηλεφωνικής σύνδεσης είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και
απαιτείται τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η παροχή, ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το κόστος
του τεχνικού έργου, όπως αυτό κοστολογείται από την ΟΛΘ.

2.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1 Χρεώσεις υπηρεσιών δικτύου
Ευρώ ανά Η/Υ
Εφάπαξ χρέωση σύνδεσης στο δίκτυο της ΟΛΘ

100,00

Μηνιαία χρέωση πρόσβασης στο διαδίκτυο

10,00
Ευρώ ανά λογαριασμό

Μηνιαία χρέωση παροχής λογαριασμού ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

Χωρίς χρέωση έως 20ΜΒ
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 Οι μηνιαίες χρεώσεις αναφέρονται σε ημερολογιακό μήνα και είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση
που η συνολική διάρκεια σύνδεσης δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες εφαρμόζεται χρέωση
που αντιστοιχεί σε ένα μήνα.
 Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών και η διακοπή σύνδεσης αυτών γίνεται κατόπιν έγγραφης ή
ηλεκτρονικής αίτησης του Πελάτη.
 Η ΟΛΘ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής προβολής ιστοσελίδων κατά την κρίση της.
2.2 Τεχνική υποστήριξη & Απαίτηση τεχνικού έργου
Ευρώ ανά υπάλληλο
Τεχνική υποστήριξη ανά ώρα

32,00

 Η τεχνική υποστήριξη αναφέρεται στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο το δίκτυο της ΟΛΘ.
 Ελάχιστη χρέωση τεχνικής υποστήριξης είναι η μία (1) ώρα για κάθε απασχολούμενο
υπάλληλο.
 Όταν η δικτυακή σύνδεση είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και απαιτείται
τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η σύνδεση, ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το κόστος του
τεχνικού έργου, όπως αυτό κοστολογείται από την ΟΛΘ.
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