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1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

  
 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

2.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ 

Πλαγιοδέτηση σκάφους, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα, η οποία είναι αποκλειστικά 
αρμόδια να αποφασίσει σχετικά, και τιμολογείται με προσαύξηση κατά ποσοστό 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού. 
2.2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

Ως προσωρινός ελλιμενισμός ορίζεται ο ελλιμενισμός του διερχόμενου σκάφους στο χώρο του Τουριστικού Λιμένα για διάστημα 
μικρότερο ή ίσο των ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών. Για τον προσωρινό ελλιμενισμό, η ημερήσια χρέωση 
ισούται με το 1/365 των αντίστοιχων ετήσιων τελών ελλιμενισμού, ανάλογα με τα μέτρα μήκους του σκάφους, προσαυξημένη κατά 
ποσοστό 100% για κάθε ημέρα ελλιμενισμού. 

2.3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Σκάφη με περισσότερες της μίας γάστρας (MULTI HULLS) ή άλλα παρεμφερούς τεχνολογίας που αλλάζει τις συμβατικές σχέσεις 
μήκους - πλάτους, καταβάλλουν δικαιώματα ελλιμενισμού με προσαύξηση 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού. Ως 

μη συμβατικά Σκάφη θεωρούνται εκείνα τα Σκάφη των οποίων ο λόγος Β / L, όπου Β το μέγιστο πλάτος και L το μέγιστο μήκος του 
Σκάφους, είναι μεγαλύτερος: (i) του 0,40 για σκάφη έως 10 μέτρα ολικού μήκους, (ii) του 0,35 για σκάφη μήκους από 11 έως 15 

μέτρων, (iii) του 0,30 για σκάφη ολικού μήκους από 16 έως και 25 μέτρων, και (iv) του 0,22 για σκάφη ολικού μήκους από 26 μέτρα 
και πάνω. 

2.4. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

Τα σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 15 μέτρων τιμολογούνται ως σκάφη με ολικό μήκος τα 15 μέτρα. 

 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Είδος Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Κόστος 

-Παροχή νερού μέσω διαφορετικού διαμετρήματος 
συνδέσεων. 

-Σύνδεση / Αποσύνδεση παροχής 

-Παροχή αυτοματοποιημένων συνδέσεων (χρήση 

ηλεκτρονικής κάρτας) σε ορισμένες συνδέσεις. 
-Συντήρηση δικτύου και περιοδικός έλεγχος παροχής. 

-Επισκευές βλαβών δικτύου, κλπ. 

 
 

Κατανάλωση 

 
 

6,50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (m3) νερού 

-Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπή σε 

μονοφασικό και τριφασικό. 
-Παροχή διαφόρων αμπεράζ (amps) συνδέσεων. 

-Παροχή αυτοματοποιημένων συνδέσεων (χρήση 
ηλεκτρονικής κάρτας) σε ορισμένες συνδέσεις. 

-Συντήρηση δικτύου και περιοδικός έλεγχος παροχής. 
-Επισκευές βλαβών δικτύου, κλπ. 

 
 

Α. Πάγιο 
Β. Κατανάλωση 

 

Α. Ανά τύπο σύνδεσης μηνιαίως: 
33 ευρώ από 16amps έως 63amps, 

40 ευρώ από 100 amps έως 125amps και 
50 ευρώ από 250amps έως 400amps. 
Β. 0,35 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh). 

 
Παροχή Τηλεφωνικής Σύνδεσης 

 

Α. Πάγιο 

Β. Κατανάλωση 

Α. 50 ευρώ μηνιαίως 
Β. σύμφωνα με το τιμολόγιο του 
εκάστοτε παρόχου τηλεφωνίας 

προσαυξημένο κατά 40%. 

Παροχή Διαδικτυακής Σύνδεσης (Internet) Πάγιο 115 ευρώ μηνιαίως 

Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη χρήση Πεδίου Προσγείωσης 
Ελικοπτέρου 

Εφάπαξ 110 ευρώ ανά προσγείωση και απογείωση 

Χρήση Αποθήκης Περίοδος 
35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

μηνιαίως 

Προσωρινή στάθμευση για τρέιλερ σκάφους Περίοδος 20 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα 

Ανέλκυση / Καθέλκυση σκάφους Εφάπαξ 200 ευρώ ανά ανέλκυση ή καθέλκυση 

Πρόσδεση σκάφους με τη βοήθεια λέμβου υπηρεσίας, 
διαχείριση αποβλήτων. 

 

Πάγιο 
 

1,20 ευρώ ανά τ.μ. σκάφους μηνιαίως 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
(ΜΕΤΡΑ) 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 

ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 

32 € 1.336 

33 € 1.347 

34 € 1.372 

35 € 1.379 

36 € 1.398 

37 € 1.422 

38 € 1.447 

39 € 1.460 

40 € 1.497 

41 € 1.522 

42 € 1.536 

43 € 1.536 

44 € 1.536 

45 € 1.572 

46 € 1.597 

47-59 € 1.676 

Aπό 60 και άνω € 1.835 

 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
(ΜΕΤΡΑ) 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 

ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 

Έως 15 € 806 

16 € 923 

17 € 961 

18 € 998 

19 € 1.011 

20 € 1.024 

21 € 1.048 

22 € 1.061 

23 € 1.073 

24 € 1.086 

25 € 1.098 

26 € 1.098 

27 € 1.111 

28 € 1.117 

29 € 1.123 

30 € 1.298 

31 € 1.310 

 



3.1 Οι υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και ο καθαρισμός λιμένα/χερσαίων χώρων, συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω χρεώσεις. Ειδικότερα για 
την παράδοση πετρελαιοειδών/σεντινόνερων λυμάτων, οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων. 

3.2 Οι ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. ή οποιονδήποτε άλλο νόμιμο φόρο ή τέλος και καταβάλλονται εντός του 
ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο εκδίδεται το εκάστοτε τιμολόγιο. 

3.3. Οποιαδήποτε αύξηση των τιμών των κυρίων παρόχων (π.χ. τηλεφωνίας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης κλπ) επιβαρύνει αυτομάτως τον 
Πελάτη. 

 

4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

4.1. Τα προαναφερόμενα τιμολόγια ελλιμενισμού αναπροσαρμόζονται αυτόματα ετησίως, από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προσαυξημένα 
κατά το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου κόστους ζωής του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή ή άλλη κατά το Νόμο αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία, πλέον ποσοστού 2%. 

4.2. Ο φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα δύναται να αναπροσαρμόζει ελεύθερα το παρόν τιμολόγιο. 

 

 


