
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

Α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ  
 

Τα κατωτέρω σταθερά τέλη Αποβλήτων, ορίστηκαν με την υπ' αρ ιθμ. 41 Απόφαση του 

ΔΣ του ΔΛΤ Θήρας, η οποία αναρτήθηκε στο Σύστημα "Διαύγεια" την 5 -5-2016 (ΑΔΑ: 

7Ψ3ΥΟΕ2Ε-ΙΧΟ), θα ισχύουν ανεξάρτητα αν τα παρακάτω αναφερθέντα Πλοία ή σκάφη 

εκτελούν Τακτικούς ή έκτακτους πλόες .  

 

Είδος Πλοίου  

Τέλος σε Ευρώ  

ανά 

κατάπλου  

ανά μήνα 

δραστηριοποίησης  

Κρουαζιερόπλοια  50  
 

Επιβατηγά / Οχηματαγωγά  25  
 

Επιβατηγά Ταχύπλοα  10  
 

Επιβατηγά οχηματαγωγά ανοιχτού τύπου  
 

30  

Φορτηγά  10  
 

Δεξαμενόπλοια  10  
 

Υδροφόρες  10  
 

Ρυμουλκά  10  
 

Πλωτά ναυπηγήματα  10  
 

Λάντζες  
 

50  

Αλιευτικά  -  - 

Ερασιτεχνικά σκάφη με ΠΓΕ  κάτω των 12 ατόμων -  - 

Ερασιτεχνικά σκάφη με ΠΓΕ  άνω των 12 ατόμων  
 

100  

Επαγγελματικά σκάφη με ΠΓΕ κάτω των 12 ατόμων  -  - 

Επαγγελματικά σκάφη με ΠΓΕ άνω των 12 ατόμων  
 

100  

Βοηθητικά αντιρρυπαντικά  10  30  

 

Η μόνη διαφορά των Πλοίων τα οποία θα εκτελούν Τακτικούς πλόες με αυτά που θα 

εκτελούν Έκτακτους πλόες, αφορά την καταληκτική ημέρα και ώρα  καταβολής των ως 

άνω σταθερών τελών, καθώς  στους έκτακτους πλόες η ημερομηνία αυτή και η ώρα 

καταβολής των τελών δεν μπορεί να υπερβεί την ώρα απόπλου του Πλοίου, ενώ στους 

τακτικούς πλόες η ημερομηνία αυτή ορίζεται,  ως η τελευταία εργάσιμη του εκάστοτε 

ημερολογιακού μήνα.  

 



 

Πιο ειδικά:  

  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ  

Περίοδος Θέρους (1/5-31/10) 

Ορίζονται ως οι κατάπλοι των πλοίων, τα οποία έχου ν εκ των προτέρων ανακοινώσει 

τις προσεγγίσεις τους και εφ' όσον αυτές είναι  πλέον των δέκα  ( 10) κάθε μήνα.  

 

Περίοδος Χειμώνα  (1/11-30/4) 

Ορίζονται ως οι κατάπλοι των πλοίων, τα οποία έχουν εκ των προτέρων ανακοινώσει 

τις προσεγγίσεις τους και εφ' όσον αυτές είναι  πλέον των πέντε (5) κάθε μήνα.  

 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΛΟΕΣ  

Περίοδος Θέρους (1/5-31/10) 

Ορίζονται ως οι κατάπλοι των πλοίων, τα οποία δεν έχουν εκ των προτέρων 

ανακοινώσει τις προσεγγίσεις τους ανεξάρτητα με τον τελικό αριθμό των 

προσεγγίσεων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του ΔΛΤ Θήρας. Στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν και τα Πλοία που έχουν μεν ανακοινώσει τις προσεγγίσεις τους αλλά αυτές 

είναι λιγότερες  των δέκα  (10) κάθε μήνα.  

 

Περίοδος Χειμώνα  (1/11-30/4) 

Ορίζονται ως οι κατάπλοι των πλοίων, τα οποία δεν έ χουν εκ των προτέρων 

ανακοινώσει τις προσεγγίσεις τους ανεξάρτητα με τον τελικό αριθμό των 

προσεγγίσεων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του ΔΛΤ Θήρας. Στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν και τα Πλοία που έχουν μεν ανακοινώσει τις προσεγγίσεις τους στο ΔΛΤ 

Θήρας αλλά αυτές είναι κάτω των πέντε (5) κάθε μήνα.  

 

Όλα τα Πλοία ή τα σκάφη τα οποία καταβάλουν σταθερά τέλη δικαιούνται 

ανταποδοτικά οφέλη, τα οποία προσδιορίζονται από τα αναφερόμενα στην ισχύουσα 

Σύμβαση του Αναδόχου (HWM) και του ΔΛΤ Θήρας και συγκεκριμένα αφορούν στην 

παραλαβή χωρίς κόστος για το Πλοίο, των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων, Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και βρωσίμων ελαίων που 

διαθέτει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα  του 

αιτούμενου Πλοίου ή σκάφους στις σταθερές υποδομές που θα υπάρξουν σε 



επιλεγμένα σημεία των Λιμενικών Εγκαταστάσεων ευθύνης του ΔΛΤ Θήρας . Σε 

περίπτωση αιτήματος για την απευθείας παραλαβή οιουδήποτε τύπου αποβλήτων, με 

την παράδοση αυτών, το εξυπηρετούμενο πλοίο θα τιμολογε ίται απ' ευθείας από την 

Ανάδοχο εταιρεία για τις υπηρεσίες που θα του προσφέρει,  με βάση το τιμολόγιο 

μεταβλητών τελών το οποίο αναφέρεται  παρακάτω. Η αντίστοιχη είσπραξη θα γίνεται 

απευθείας από την Ανάδοχο εταιρεία.  

 

Εν συνεχεία η Ανάδοχος εταιρεία θα ενημερώνει εγγράφως, εντός 24 ωρών, το ΔΛΤ 

Θήρας για κάθε πλοίο που έκανε χρήση των υπηρεσιών της, αποστέλλοντας το 

αντίγραφο του σχετικού παραστατικού μέσω Fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 

Σε περίπτωση που κάποιο Πλοίο ή σκάφος έχει παραδώσει απόβλητα απευ θείας σε 

μέσα της Αναδόχου, εντός του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα, αφού προσκομισθούν 

από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των αποβλήτων και 

εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών, τότε θα αφαιρείται το 70% των τελών του 

παραπάνω πίνακα και θα εκταμιεύεται στο ΔΛΤ Θήρας μόνον το 30% του εν λόγω 

ποσού χρέωσης σταθερών τελών ανάλογα με την κατηγορία του Πλοίου ή του 

σκάφους.  

 

Σε περίπτωση μη παράδοσης θα καταβάλλεται το 100% του συνόλου των τελών στο 

ΔΛΤ Θήρας. 

 

 



Β) ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΤΕΛΗ  

 

1.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ  

 

α.1    Παραλαβή Πετρελαιοειδών αποβλήτων ή/και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 
με μέσα της Αναδόχου Εταιρείας (HELLENIC WASTE MANAGEMENT E.E.) από το 
Λιμένα Αθηνιού ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας, ε ίτε απευθείας από πλοίο ή σκάφος που 
θα το αιτήσει, είτε από Δεξαμενές του ΔΛΤ:  

 
 Το κόστος αποστολής κατάλληλου οχήματος της Αναδόχου Εταιρείας για την 

παραλαβή των ανωτέρω τύπων αποβλήτων καθορίζεται στα 450€ και με επιπρόσθετο 
κόστος διαχείρισης παραλαμβανόμενων αποβλήτων: 0,8€ ανά Κιλό (kgr) 

  

 Η ζύγιση του φορτίου θα πραγματοποιείται σε γεφυροπλάστιγγα η οποία θα 
προσδιορίζεται κατόπιν κοινής συμφωνίας Πλοίου, Αναδόχου και Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου. Οι τελωνειακές διατυπώσεις (έκδοση άδειας, έντυπο Τ 1, 
παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου), θα οργανώνονται σε συνεργασία του Δ.Λ.Τ. 
Θήρας και του Πράκτορα του Πλοίου,  ενώ τα έξοδα που θα προκύψουν θα 
καταβάλλονται από το Πλοίο το οποίο ζήτησε την εν λόγω παράδοση . 
 

 
α.2   Παράδοση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων ή/και  Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 

από Πλοίο ή σκάφος απευθείας στις Δεξαμενές του Δ.Λ.Τ. Θήρας, με μέριμνα και 
δαπάνη μεταφοράς τους από το ίδιο το Πλοίο  

 
 Άνευ Χρέωσης, πλην των τελωνειακών διατυπώσεων(έκδοση άδειας, έντυπο Τ1, 

παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου) , οι οποίες θα οργανώνονται σε συνεργασία του 
Δ.Λ.Τ. Θήρας και του Πράκτορα του Πλοίου,  ενώ τα έξοδα που θα προκύψουν θα 
καταβάλλονται από το Πλοίο το οποίο ζήτησε την εν λόγω παράδοση . 

 
2.  ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ)  
 

 Παραλαβή με λυματοφόρο όχημα του  Αναδόχου για παραλαβή λυμάτων και για 
απασχόληση βυτιοφόρου οχήματος χωρητικότητας 18 m3  έως 2 ώρες:   

 

Τιμή κατ’ αποκοπή:                        1.600 €  
 
Σε περίπτωση απασχόλησης του βυτιοφόρου άνω των 2 ωρών υπάρχει επιπρόσθετη 
επιβάρυνση: 200 € ανά ώρα καθυστέρησης  
 
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνουν μόνο το Πλοίο ή το σκάφος που θα 
αιτηθεί την εν λόγω παράδοση, ενώ το εν προκειμένω αίτημα θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παραλαβή των υγρών α στικών 
αποβλήτων.  
Σημειώνεται ότι η παράδοση υγρών αστικών αποβλήτων, θα πραγματοποιείται με την 
προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης του φορέα (τουλάχιστον 10 ημερών πριν το 
προγραμματισμένο απόπλου του αιτούμενου πλοίου ή σκάφους από τις Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις της Θήρας). Επίσης, η όποια απευθείας παράδοση πραγματοποιηθεί, 
αυτή θα γίνεται μόνον κατόπιν πρόσδεσης του αιτούμενου πλοίου ή σκάφους στο 
Λιμένα του Αθηνιού.  

 

 



3.  ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ) 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ Ή ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΛΙΠΩΝ  

 

Κόστος δρομολογίου απορριμματοφόρου οχήματος:                   300€  

 Επιπλέον κόστος διαχείρισης παραλαμβανόμενων αποβλήτων:  0,1€ ανά Κgr 

 

Για τα βρώσιμα έλαια και λίπη δίδεται η δυνατότητα στα Πλοία ή τα σκάφη να 

παραδίδουν χωρίς επιβάρυνση τις ποσότητες που θα συγκεντρώσουν απευθείας σε 

περιέκτες που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος στο Λιμένα Αθηνιού  και στο αλιευτικό 

καταφύγιο Βλυχάδας. 

 

4.  ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ Ή 

ΣΚΑΦΟΣ 

 

Κόστος δρομολογίου οχήματος:      450€  

Επιπλέον κόστος Διαχείρισης:        1,5€ ανά kgr 

 

5.  ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ Ή 

ΣΚΑΦΟΣ  

 

Τιμή κατ’ αποκοπή ανεξάρτητα με την ποσότητα:        450€  

Επί πλέον κόστος Διαχείρισης:      0,5€ ανά kgr 

 

Για τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές δίδεται η δυνατότητα στα Πλοία ή τα 

σκάφη να παραδίδουν χωρίς επιβάρυνση τις ποσότητες που θα συγκεντρώσουν 

απευθείας σε περιέκτες που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος στο Λιμένα Αθηνιού  και στο 

αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας. 

 

6.  ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΠΛΟΙΟ Ή ΣΚΑΦΟΣ  

 

Τιμή κατ’ αποκοπή ανεξάρτητα με την ποσότητα:         1.000€  

Επί πλέον κόστος Διαχείρισης:      3€ ανά kgr  

 

 
  
 
 


