
 
 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης επί υποβληθέντων αιτημάτων της παραχωρησιούχου, δικαιώματος 
χρήσης χώρων στο κτίριο ΙΑΣΩΝ, εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΦΥΤΙΛΗ - Κ.Ε. 
ΚΟΣΜΑ Ο.Ε.» 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε στο ΔΣ τα εξής: 

Tο Τμήμα Εκμετάλλευσης έχοντας υπόψη : 

1. Την από 24/08/2017 (αρ. Πρωτ. ΟΛΒ ΑΕ 3534/24-08-2017) αίτηση της παραχωρησιούχου, 

δικαιώματος χρήσης χώρων στο κτίριο ΙΑΣΩΝ, εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΦΥΤΙΛΗ - Κ.Ε. 

ΚΟΣΜΑ Ο.Ε.». Με την εν λόγω αίτησή της η εν λόγω εταιρεία θέτει (i) το πρόβλημα στάθμευσης 

των πελατών της επιχείρησης που θα λειτουργήσει επί των χώρων, η χρήση των οποίων της έχει 

παραχωρηθεί στο κτίριο ΙΑΣΩΝ και ζητά την επίλυσή του, προτείνοντας παράλληλα και 

εναλλακτικές λύσεις και (ii) το ζήτημα της ανυπαρξίας κοινόχρηστων WC στον κεντρικό προβλήτα, 

προτείνοντας ως λύση την έναρξη της λειτουργίας των WC που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου 

ΙΑΣΩΝ (προς την πλευρά του χώρου στάθμευσης – Parking). 

2. Tην υπ’ αριθμ. 3676/2017 (Πρακτικό Νο 348/24-02-2017*επισυνάπτεται σε φωτ/φο) 

Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., περί καθορισμού του αριθμού των διατιθέμενων, προσωρινώς, 

καρτών ελεύθερης στάθμευσης στον εν λόγω χώρο του κεντρικού προβλήτα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 3762/2017 (Πρακτικό Νο 355/26-05-2017) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Με την εν λόγω Απόφαση η αιτούσα κατέστη παραχωρησιούχος δικαιώματος χρήσης 

εκμεταλλεύσιμων χώρων του α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους, για 

τη στέγαση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας (γυμναστήριο). 

4. Την υπ’ αριθμ. 3828/2017 (Πρακτικό Νο 359/28-07-2017) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

5. Την υπ’ αριθμ. 3113.11/31090/2016/11-4-2016 (ΦΕΚ 1111 Β΄) Κ.Υ.Α. με την οποία 

εγκρίθηκε η τιμολογιακή πολιτική παροχής υπηρεσιών στάθμευσης, του αντίστοιχου χώρου 

(Parking) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που λειτουργεί στον κεντρικό προβλήτα λιμένος. 

6. Την από 24/6/2015 συναφθείσα, μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμβαση λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων (Parking) του Οργανισμού 

μας, που λειτουργεί στον κεντρικό προβλήτα του λιμένα Βόλου, καθώς και την υπ’ αριθμ. 

2857/2014 (Πρακτικό Νο 286/09-12-2014) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

7. Την παραδοχή ότι το ζήτημα στάθμευσης που τίθεται επί της υποβληθείσας αιτήσεως 

σχετίζεται με τη στάθμευση οχημάτων πελατών του συνόλου των επιχειρήσεων, που στεγάζονται ή 

θα στεγάζονται σε χώρους που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μας στον κεντρικό προβλήτα λιμένος 

(Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης) και συνεπώς απαιτεί μία συνολική ρύθμισή του, με ενιαίο τρόπο 

(κανονιστικού χαρακτήρα ρύθμιση). 

8. Την παραδοχή ότι η λύση που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να λαμβάνει χώρα επ’ αμοιβαία 

ωφελεία, θα πρέπει δηλαδή να επαυξάνει τα έσοδα της εκμετάλλευσης του χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων (Parking) του Οργανισμού μας στον κεντρικό προβλήτα. 

9. Την παραδοχή ότι κατά τις εβδομάδες πριν τις εορταστικές περιόδους 

Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς & Πάσχα, παρουσιάζεται διαφοροποίηση στο ωράριο λειτουργίας 

των καταστημάτων (αγοράς) και συνεπώς αυξημένη κίνηση του χώρου στάθμευσης. 

10. Την παραδοχή πως οι στεγαζόμενες, σε χώρους του λιμένα (που τελούν υπό τη διαχείριση 

της Ο.Λ.Β. Α.Ε.), επιχειρήσεις, χρήζουν στήριξης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους, 
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στο βαθμό που τούτο είναι εφικτό βέβαια, δεδομένου ότι η λειτουργία τους δρα ευεργετικά στα 

έσοδα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (δια της καταβολής των ανταλλαγμάτων χρήσης των χώρων). 

11. Τη διαπίστωση, που προκύπτει από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία (επισυνάπτονται στο 

Παράρτημα Ι, της παρούσας), ότι (i) κατά τις απογευματινές ώρες (πέραν από την 14:00) των 

ημερών Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο και (ii) τις μεσημεριανές ώρες (από 14:00-17:00) των 

ημερών Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή και, παρατηρείται μειωμένη χρήση των υπηρεσιών της εν 

λόγω εκμετάλλευσης (Parking) και συνεπώς κατά τους χρόνους αυτούς (i) υφίσταται πλήθος 

διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης & (ii) παρατηρούνται μειωμένα έσοδα, σε σχέση με τους 

λοιπούς χρόνους. Ειδικότερα: 

12. Η συνεισφορά των εσόδων των ημερών Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, κατά τις 

απογευματινές ώρες (14:01-24:00, βάρδιες 3
η
 & 4

η
), του 1

ου
 επταμήνου 2017 (1/1-31/7), στα 

συνολικά αντίστοιχα έσοδα της εν λόγω χρονικής περιόδου, είναι μειωμένα (συνεισφορά 

ποσοστού 6,7-9,3%) σε ποσοστό (διαφορά) από 2,5-5,1% σε σχέση με τα αντίστοιχα των 

ημερών Τρίτης, Πέμπτης & Παρασκευής (συνεισφορά ποσοστού 11,4-11,8%). 

13. Η συνεισφορά των ημερήσιων εσόδων των ημερών Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο, που 

εισπράττονται μέσω των ΑΤΜ’s του εν λόγω χώρου στάθμευσης (Parking), του 1
ου

 επταμήνου 

2017 (1/1-31/7), στα συνολικά αντίστοιχα έσοδα (από ATM’s) της εν λόγω χρονικής περιόδου, 

είναι μειωμένα (συνεισφορά ποσοστού 12,2-13,8%) σε ποσοστό (διαφορά) από 3,5-5,1% σε 

σχέση με τα αντίστοιχα των ημερών Τρίτης, Πέμπτης & Παρασκευής (συνεισφορά ποσοστού 

16,9-17,3%). 

14. Προς επίρρωση των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο επισυνάπτονται 

καταστάσεις είσπραξης ανά βάρδια εργασίας, κατά το τρέχον έτος, από τις οποίες προκύπτουν 

τα προαναφερόμενα συμπεράσματα.  

15. Την παραδοχή πως η τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για τη συγκεκριμένη 

εκμετάλλευση, είναι δεδομένη, ως κανονιστικό πλαίσιο, καθώς έχει εγκριθεί με, την αναφερόμενη 

στην παρ. 5 ανωτέρω, Κ.Υ.Α. και στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. απομένει μόνον η 

εφαρμογή της. 

16. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3546/28-08-2017 έγγραφό μας προς την εταιρεία «Αναστάσιος 

Καλύβας & Σια Ο.Ε.». 

17. Την από 5/9/2017 απαντητική επιστολή της εταιρείας «Αναστάσιος Καλύβας & Σια Ο.Ε.». 

Επί της εν λόγω επιστολής ο υφιστάμενος ανάδοχος εργολαβίας λειτουργίας του χώρους 

στάθμευσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. δηλώνει τη συμφωνία του με το «[…] γενικό πλαίσιο της προοπτικής 

να εφαρμοστούν μειωμένες τιμές στις διαθέσιμες υπηρεσίες στάθμευσης που παρέχει ο σταθμός 

αυτοκινήτων προς τους χρήστες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κεντρικό 

προβλήτα» και παραθέτει σειρά απόψεων/παραινέσεων, αναφορικά με τη μέθοδο χορήγησης της 

εν λόγω έκπτωσης, αλλά και το ύψος αυτής. 

18. Το φέρον ημερομηνία 5/4/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που 

καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 79771 την 19/7/2013 (ΦΕΚ 8071 ΑΕ-ΕΠΕ) και εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3679/12-7-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

19. Τη διαπίστωση ότι δεν λειτουργούν κοινόχρηστα WC στον κεντρικό προβλήτα λιμένος 

Βόλου, γεγονός που γεννά, ευλόγως, αντίστοιχα ζητήματα αναφορικά με την εξυπηρέτηση των 

ταξιδιωτών και των χρηστών των υπηρεσιών του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking). 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  
1. Τη χορήγηση έκπτωσης ποσοστού 50% επί των εκάστοτε ισχυόντων εγκεκριμένων 

τιμολογίων στάθμευσης για τους πελάτες των στεγαζομένων εντός του κεντρικού προβλήτα του 

λιμένα Βόλου επιχειρήσεων (υφιστάμενων & μελλοντικώς ιδρυομένων), φυσικών ή νομικών 

προσώπων, που στεγάζονται εντός χώρων που διαχειρίζεται η Ο.Λ.Β. Α.Ε. και κατέχουν την 
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ιδιότητα του παραχωρησιούχου δικαιωμάτων χρήσης αυτών, για τις παρακάτω ημέρες & 

ώρες: 

1.1. Δευτέρα, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 24:00. 

1.2. Τρίτη, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 17:00. 

1.3. Τετάρτη, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 24:00. 

1.4. Πέμπτη, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 17:00. 

1.5. Παρασκευή, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 17:00. 

1.6. Σάββατο, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 24:00. 

Από την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου εξαιρούνται τα χρονικά διαστήματα των εβδομάδων 

πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, καθώς και η Μεγάλη Εβδομάδα.  

2. Διευκρινιστικά, αναφορικά με την εφαρμογή των, αναφερομένων στην προηγούμενη 

παράγραφο, εκπτωτικών ρυθμίσεων να ισχύουν τα παρακάτω: 

2.1. H έκπτωση θα ισχύει αποκλειστικά για τις αντίστοιχες χρεώσεις, από παροχή 

υπηρεσιών στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking) της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. στον κεντρικό προβλήτα λιμένα Βόλου, εντός των, αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, χρόνων. Για τυχόν χρήση των υπηρεσιών του χώρου στάθμευσης πέραν των 

ανωτέρω χρόνων (πριν ή/και έπειτα), θα εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον εγκεκριμένο 

αντίστοιχο τιμολόγιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. χωρίς παροχή έκπτωσης. 

2.2. Διαδικαστικά η έκπτωση θα χορηγείται με ρητή αναγραφή της και παράλληλα με την 

κανονική χρέωση, στο εκδιδόμενο παραστατικό (Α.Π.Υ.) είσπραξης των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων, μόνο από το επανδρωμένο ταμείο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (όχι από τα ΑΤΜ’s) και θα 

επισυνάπτεται στο στέλεχος του παραστατικού, αποδεικτικό της ιδιότητας του πελάτη των εν 

λόγω επιχειρήσεων, που θα μπορεί να είναι είτε (i) επίσημη απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών/πώλησης αγαθών κ.λ.π. που εκδόθηκε από τις εν λόγω επιχειρήσεις προσφάτως 

(εντός της ίδιας ημερομηνίας με αυτή του εκδιδόμενου παραστατικού, (ii) σχετική βεβαίωση 

σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. 

αγορανομικό υπεύθυνο).  

3. Τη χορήγηση έκπτωσης ποσοστού 50% επί των εκάστοτε ισχυόντων εγκεκριμένων 

τιμολογίων χορήγησης μηνιαίων και ετήσιων καρτών χρήσης των υπηρεσιών στάθμευσης που 

παρέχονται από το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking) της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που λειτουργεί 

στον κεντρικό προβλήτα λιμένος Βόλου, οι οποίες θα χορηγούνται σε επιχειρήσεις που 

στεγάζονται & λειτουργούν (υφιστάμενων και μελλοντικώς ιδρυόμενων), προς εξυπηρέτηση 

πελατών, προσωπικού τους, κ.λ.π., εφόσον σωρευτικά ισχύουν τα παρακάτω: 

3.1. Το σχετικό παραστατικό είσπραξης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. εκδίδεται στα φορολογικά στοιχεία 

(επωνυμία, Α.Φ.Μ., κ.λ.π.) των αναφερόμενων επιχειρήσεων. 

3.2. Ο συνολικός αριθμός των εμπιπτόντων, στην παρούσα ρύθμιση, εν λόγω καρτών, δεν 

υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα (40) μηνιαίες (από τις εκατό συνολικά που επιτρέπεται βάσει 

της ισχύουσας εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) και τις δέκα (10) ετήσιες 

(από τις τριάντα συνολικά που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας εγκεκριμένης τιμολογιακής 

πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε.). Για τη χορήγησή των εν λόγω καρτών τηρείται απόλυτη σειρά 

προτεραιότητας, έως και τη συμπλήρωση του ανώτατου συνολικού αριθμού που 

προαναφέρθηκε. 

4. Την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων μόλις αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό (αφού 

ολοκληρωθεί η προσαρμογή του λογισμικού που υποστηρίζει τη μηχανογραφική λειτουργία του 

εν λόγω χώρου στάθμευσης). 

5. Την επί ένα (01) μήνα δοκιμαστική λειτουργία των WC που βρίσκονται στο ισόγειο του 

κτιρίου ΙΑΣΩΝ και προς την πλευρά του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking) της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε., στον κεντρικό προβλήτα λιμένος, ως κοινόχρηστων, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται 

επί της αιτήσεως της παραχωρησιούχου. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού 
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διαστήματος δοκιμαστικής λειτουργίας τους, εξουσιοδοτείται ο Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε., όπως, βάσει των σχετικών διαπιστώσεων, προβεί με Απόφασή του και έπειτα από 

εισήγηση της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., είτε σε διατήρηση της λειτουργίας τους επ’ αόριστο ή την 

οριστική διακοπή της τελευταίας. 

6. Την κοινοποίηση της παρούσας στην αιτούσα & στις λοιπές υφισταμένως λειτουργούσες 

επιχειρήσεις που στεγάζονται σε χώρους της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου. 

7. Την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία «Αναστάσιος Καλύβας & Σια Ο.Ε.». 

8. Την διαδικτυακή ανάρτηση της παρούσας, δεδομένου του κανονιστικού της χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση  

ο μ ό φ ω ν α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Τη χορήγηση έκπτωσης ποσοστού 50% επί των εκάστοτε ισχυόντων εγκεκριμένων 

τιμολογίων στάθμευσης, πιλοτικά επί ένα τρίμηνο, σε όλους τους χρήστες του χώρου 

ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking) της Ο.Λ.Β. Α.Ε. του κεντρικού προβλήτα 

λιμένα Βόλου, ως κινήτρου αύξησης των χρηστών του και την εκ τούτου αύξηση των εσόδων, 

μόνον για τις παρακάτω ημέρες & ώρες: 

1.1. Δευτέρα, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 24:00. 

1.2. Τρίτη, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 17:00. 

1.3. Τετάρτη, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 24:00. 

1.4. Πέμπτη, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 17:00. 

1.5. Παρασκευή, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 17:00. 

1.6. Σάββατο, κατά τις ώρες από 14:01, έως και 24:00. 

Από την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου εξαιρούνται τα χρονικά διαστήματα των εβδομάδων 

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

2. H έκπτωση θα ισχύει αποκλειστικά για τις αντίστοιχες χρεώσεις, από παροχή 

υπηρεσιών στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking) της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. στον κεντρικό προβλήτα λιμένα Βόλου, εντός των, αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, χρόνων. Για τυχόν χρήση των υπηρεσιών του χώρου στάθμευσης πέραν των 

ανωτέρω χρόνων (πριν ή/και έπειτα), θα εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον εγκεκριμένο 

αντίστοιχο τιμολόγιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. χωρίς παροχή έκπτωσης. 

3. Την πιλοτική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων μόλις αυτό καταστεί τεχνικά 

εφικτό (αφού ολοκληρωθεί η προσαρμογή του λογισμικού που υποστηρίζει τη 

μηχανογραφική λειτουργία του εν λόγω χώρου στάθμευσης) και επί ένα τρίμηνο από την 

έναρξη εφαρμογής του μέτρου. Μετά το πέρας του εν λόγω τριμήνου το αρμόδιο Δ.Σ. της 

Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα αποφασίσει για την εξακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου ή την άρση 

της. 

4. Την επί ένα (01) μήνα δοκιμαστική λειτουργία των WC που βρίσκονται στο ισόγειο του 

κτιρίου ΙΑΣΩΝ και προς την πλευρά του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking) της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε., στον κεντρικό προβλήτα λιμένος, ως κοινόχρηστων, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται 

επί της αιτήσεως της παραχωρησιούχου. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού 

διαστήματος δοκιμαστικής λειτουργίας τους, εξουσιοδοτείται ο Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε., όπως, βάσει των σχετικών διαπιστώσεων, προβεί με Απόφασή του και έπειτα από 

εισήγηση της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., είτε σε διατήρηση της λειτουργίας τους επ’ αόριστο ή την 

οριστική διακοπή της τελευταίας. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στην αιτούσα & στις λοιπές υφισταμένως λειτουργούσες 

επιχειρήσεις που στεγάζονται σε χώρους της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου. 

6. Την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία «Αναστάσιος Καλύβας & Σια Ο.Ε.». 

7. Την διαδικτυακή ανάρτηση της παρούσας, δεδομένου του κανονιστικού της χαρακτήρα. 
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8. Τη χορήγηση, στην αιτούσα παραχωρησιούχο εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΦΥΤΙΛΗ - 

Κ.Ε. ΚΟΣΜΑ Ο.Ε.», είκοσι πέντε (25) καρτών ελεύθερης στάθμευσης στην περίμετρο του 

κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου και εκτός του προαναφερόμενου χώρου ελεγχόμενης 

στάθμευσης, καθ’ υπέρβαση του αριθμού που αναφέρεται επί της υπ’ αριθμ. 3676/2017 

(Πρακτικό Νο 348/24-02-2017) Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., περί καθορισμού του 

αριθμού των διατιθέμενων, προσωρινώς, καρτών ελεύθερης στάθμευσης στον εν λόγω χώρο 

του κεντρικού προβλήτα. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω χορήγηση θα υλοποιηθεί (i) πιλοτικά επί 

τρίμηνο από την ημερομηνία χορήγησής τους & (ii) έναντι συνολικού χρηματικού 

ανταλλάγματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

καταβλητέο έως και 31/12/2017. Επισημαίνεται ότι οι χορηγούμενες κάρτες, με 

αποκλειστική μέριμνα της παραχωρησιούχου, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από 

τους πελάτες της εν λόγω επιχείρησης και μόνο για το χρόνο που οι τελευταίοι 

βρίσκονται επί των εγκαταστάσεων αυτής στο λιμένα, ενώ τυχόν διαπίστωση 

καταστρατήγησης του όρου αυτού θα επισείει την άμεση ανάκληση της χορήγησής τους 

και την άμεση παράδοσή τους (επιστροφή) στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. προς ακύρωση. Τυχόν 

διαπίστωση, μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής του, πως το μέτρο επιδρά ευεργετικά στη 

λειτουργία της παραχωρησιούχου επιχείρησης και δεν γεννά ζητήματα για την εν γένει 

λειτουργία του λιμένα (κεντρικού προβλήτα), θα εξεταστεί, από το αρμόδιο Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., 

η εξακολούθηση ή μη της εφαρμογής του και οι όροι αυτής, καθώς και η επέκτασή της και σε 

λοιπές υφιστάμενες ή τυχόν μελλοντικά εγκαθιστούμενες στο κτίριο ΙΑΣΩΝ, επιχειρήσεις, 

δεδομένου και του γεγονότος ότι η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα προσπορίσει εκ’ της εν λόγω εφαρμογής 

οφέλη (νέα έσοδα & περαιτέρω εμπορική ελκυστικότητα για τους χώρους που διατίθενται προς 

παραχώρηση, στο ισόγειο του εν λόγω κτιρίου). 
 
 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 
 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 
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