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Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος: Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος 

Μέλη: Γίδαρης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδούλης Απόστολος, Ψαθά Ευαγγελία, 

Κλείτσας Ιωάννης, Σακελλαρίου Νικόλαος, Κρητικός Θωμάς, Παπανδρέου Αριστείδης – 

Κων/νος, Καράβα Μαρία, Λιάγκος Αθανάσιος (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης 

σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού) 

Απόντα Μέλη: Μπασδάνης Αριστοτέλης 

Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ AE 

 

Στο Βόλο σήμερα την 30-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, συνήλθε στα γραφεία της 

Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου την  

24-11-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

................. 

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα, περί καθορισμού τιμών ανταλλάγματος 

για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων για εναπόθεση 

τραπ/των σε καταστηματάρχες, με χρόνο ισχύος εντός του έτους 2018 και ρύθμισης 

συναφών θεμάτων 

 

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

Tο Τμήμα Εκμετάλλευσης έχοντας υπόψη : 

1. Τα διαλαμβανόμενα επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκυκλίου του 

ΥΠ.Α.Α.Ν. Βάσει των διαλαμβανομένων στην εν λόγω εγκύκλιο το αντάλλαγμα των παραχωρήσεων 

δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών χώρων καθορίζονται μονομερώς από την πλευρά της Διοίκησης (εν 

προκειμένω από την Ο.Λ.Β. Α.Ε.), ενώ θα πρέπει, χάριν της βέλτιστης ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων, να προκαθορίζονται οι τιμές υπολογισμού των ανταλλαγμάτων, τα οποία 

καθορίζονται μονομερώς, από την πλευρά της Ο.Λ.Β. Α.Ε. εν προκειμένω. 

2. Την υπ’ αριθμ. 3221/2015 (Πρακτικό Νο 315/01-12-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

3. Την υπ’ αριθμ. 3545/2016 (Πρακτικό Νο 341/10-11-2016) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

4. Τα διαλαμβανόμενα επί της υπ’ αρίθμ. 891/2008 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, βάσει 

της οποίας γίνεται δεκτό ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. όπως και η Ο.Λ.Β. Α.Ε. προσκτούν διφυή νομική υπόσταση 

στην περίπτωση που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση κοινόχρηστων πραγμάτων (χώροι εν 

προκειμένω) και εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές Πράξεις κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και 

αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό σε συνάρτηση με την υπ’ αρίθμ. 692/2002 Γνωμοδότηση του 

Ν.Σ.Κ, καθώς και την υπ’ αρίθμ. 5218.2/01/3/30-1-2003 Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας, περί αποδοχής της εν λόγω γνωμοδότησης. 

5. Το άρθρο 7ο του ισχύοντος καταστατικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της 

σε σχέση με το άρθρο 8ο. Εκ των προαναφερόμενων συνάγεται ως αρμοδιότητα του Δ.Σ. (καθώς 

δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Γ.Σ.) η λήψη αντίστοιχης Απόφασης. 

6. Τη διαπίστωση ότι τα καθορισθέντα ανταλλάγματα των εν λόγω παραχωρήσεων, από την 

Ο.Λ.Β. Α.Ε. έναντι καταστηματαρχών, κατά την τελευταία τριετία, υπολογίστηκαν, βάσει των 

αναφερόμενων στις αναφερόμενες στις παρ. 2 & 3 ανωτέρω, Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

με τιμές €/τ.μ. ως κάτωθι: 
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6.1. Για περίοδο χρήσης εντός του έτους 2015: 

      6.1.1.  Στην κεντρική παραλία Βόλου: 37,10 €/τ.μ.  

       6.1.2.  Στο αλσύλιο  μεταξύ των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων-Ι. Καρτάλη & παραλίας: 

34,45/τ.μ.  

      6.1.3.  Στην περιοχή Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου: 25,92 €/τ.μ.  

      6.1.4.  Στην Αγριά Βόλου: 12,40 €/ τ.μ. 

      6.1.5.  Στην Αμαλιάπολη Αλμυρού: 10,00 €/τ.μ.  

6.2. Για περίοδο χρήσης εντός των ετών 2016 & 2017 (μειωμένα σε ποσοστό 10% σε 

σχέση με το 2015): 

      6.2.1.  Στην κεντρική παραλία Βόλου: 33,39 €/τ.μ.  

       6.2.2.  Στο αλσύλιο μεταξύ των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων-Ι. Καρτάλη & παραλίας:  : 

31,00/τ.μ.  

      6.2.3.  Στην περιοχή Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου: 23,33 €/τ.μ.  

      6.2.4.  Στην Αγριά Βόλου: 11,16 €/ τ.μ. 

      6.2.5.  Στην Αμαλιάπολη Αλμυρού: 9,00 €/τ.μ.  

7. Τις προβλέψεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

8. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2958/18-09-2017 έγγραφο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. 

9. Το από 14/09/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος της 

Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

10. Τη διαπίστωση ότι, τυχόν αποδοχή του αιτήματος των Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης 

& Λοιπών Επιχειρήσεων Παραλίας Βόλου (όπως τίθεται), που μεταφέρεται από το Επιμελητήριο 

Μαγνησίας με το, αναφερόμενο στην παρ. 8 ανωτέρω, έγγραφό του, θα επέσειε σίγουρη απώλεια 

προϋπολογισθέντων εσόδων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., σε μέγεθος που δεν μπορεί να προϋπολογιστεί 

επακριβώς (δεδομένου ότι αποτελεί μεταβλητό στοιχείο το συνολικό εύρος των κατά χρήση 

παραχωρούμενων χώρων κατ’ έτος), γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση, τόσο με τις σχετικές 

προβλέψεις του προϋπολογισμού της, όσο και με τους, δημοσιονομικού χαρακτήρα, θεσπισμένους 

κανόνες εφαρμογής του τελευταίου. 

11. Τα δημοτικά τέλη κοινόχρηστων χώρων (προς εναπόθεση τραπ/των) που διαμορφώνονται 

για το έτος 2018, βάσει της υπ’ αριθμ. 573/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως 

κάτωθι: 

11.1. Παραλία: Ζώνη Α= 38,00€/τ.μ.έτος & Ζώνη Β= 32,00€/τ.μ./έτος). 

11.2. Περιοχή Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου=38,00€/τ.μ./έτος. 

11.3. Δ.Ε. Αγριάς= 13,00€/τ.μ./έτος. 

Επισημαίνεται πως οι ανωτέρω τιμές αποτελούν οιονεί συγκριτικά στοιχεία για τον καθορισμό 

των αντίστοιχων τιμών του Οργανισμού μας, δεδομένης της γειτνίασης των δημοτικών και λιμενικών 

χώρων, που εκμισθώνονται και παραχωρούνται κατά χρήση, αντίστοιχα. 

12. Την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης της οικονομικής λειτουργίας των καταστημάτων. 

13. Την εξυπηρέτηση της αναγκαιότητας για τη διασφάλιση της οικονομικής ρευστότητας του 

Οργανισμού μας. 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  

1. Τον επανακαθορισμό των τιμών υπολογισμού των ανταλλαγμάτων που προκύπτουν από 

την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων για εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων και 

συναφούς εξοπλισμού, έναντι καταστηματαρχών, με περίοδο χρήσης οποτεδήποτε εντός των 

χρονικών ορίων του έτους 2018 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ισχύος, εντός των ορίων 

αυτών, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω: 

      1.1.  Στην κεντρική παραλία Βόλου: 33,39 €/τ.μ.  
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      1.2.  Στο αλσύλιο  μεταξύ των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων-Ι. Καρτάλη & παραλίας: 

31,00/τ.μ.  

      1.3.  Στην περιοχή Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου: 23,33 €/τ.μ.  

      1.4.  Στην Αγριά Βόλου: 11,16 €/ τ.μ. 

      1.5.  Στην Αμαλιάπολη Αλμυρού: 9,00 €/τ.μ.  

 Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω καθορισμό τιμών διατηρείται σε ισχύ η μείωση ποσοστού 

10% που εφαρμόστηκε για το έτος 2016 έπειτα από την έκδοση της 3221/2015 (Πρακτικό Νο 

315/01-12-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και διατηρήθηκε εν ισχύ και κατά το τρέχον 

έτος, με την υπ’ αριθμ. 3545/2016 (Πρακτικό Νο 341/10-11-2016) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. 

2. Τον επανακαθορισμό χρήσης, εναποτιθέμενων (εντός των ορίων του, κατά χρήση, 

παραχωρούμενου χώρου) και μη συνδεόμενων καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, 

αναλογίων, με τη μορφή και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, ως του 

μόνου αποδεκτού τρόπου γνωστοποίησης στο κοινό των προσφερόμενων προϊόντων ή των 

προσφορών στις οποίες προβαίνουν οι καταστηματάρχες-παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων 

χρήσης λιμενικών χώρων, σε όλους τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε. Ο 

αριθμός των αναλογίων που θα χρησιμοποιούνται από τους παραχωρησιούχους 

καταστηματάρχες θα πρέπει να αναφέρονται επί των υποβληθέντων αιτήσεών τους για την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου με κύριο σκοπό την εναπόθεση τραπ/των, 

ώστε να περιλαμβάνεται στον σκοπό της παραχώρησης ως επικουρικός εξοπλισμός που 

δύναται να εναποτεθεί εντός των ορίων του παραχωρούμενου, κατά χρήση, λιμενικού χώρου. 

3. Τον καθορισμό καταβολής των χρηματικών ανταλλαγμάτων χρήσης, που προκύπτουν 

από παραχωρήσεις λιμενικών χώρων με κύριο σκοπό την εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων, για 

όλους τους χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένος τοπικής αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως κάτωθι: 

3.1. Να δοθεί η δυνατότητα στους παραχωρησιούχους είτε εφάπαξ (συνολικής) καταβολής 

του ανταλλάγματος, κατά το χρόνο υποβολής δήλωσης αποδοχής των όρων της 

παραχώρησης, είτε σε τρεις (03) ισόποσες δόσεις, κατά τις ημερομηνίες 29/06/2018, 

31/07/2018 & 31/08/2018, χωρίς, στην τελευταία περίπτωση, να απαιτείται η προσκόμιση 

αξιογράφων. 

3.2. Στην περίπτωση της εφάπαξ (συνολικής) καταβολής του ανταλλάγματος (κατά το 

χρόνο εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης περί αποδοχής των όρων της παραχώρησης) 

και εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος ανά παραχώρηση 

(χωρίς να περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων 

ευρώ (5.000,00 €), να χορηγείται έκπτωση ποσοστού 5% επί του καθορισθέντος ποσού 

ανταλλάγματος. Η έκπτωση θα χορηγείται με έκδοση σχετικού παραστατικού (Π.Τ.Π.Ε.), έπειτα 

από την διαπίστωση της καταβολής (πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) 

του τελικού ποσού ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώνεται έπειτα από την παροχή της εν 

λόγω έκπτωσης.  

4. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου όπως λάβουν 

γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση  
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ο μ ό φ ω ν α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Τον επανακαθορισμό των τιμών υπολογισμού των ανταλλαγμάτων που προκύπτουν από 

την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων για εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων και 

συναφούς εξοπλισμού, έναντι καταστηματαρχών, με περίοδο χρήσης οποτεδήποτε εντός των 

χρονικών ορίων του έτους 2018 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ισχύος, εντός των ορίων 

αυτών, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω: 

      1.1.  Στην κεντρική παραλία Βόλου: 33,39 €/τ.μ.  

      1.2.  Στο αλσύλιο  μεταξύ των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων-Ι. Καρτάλη & παραλίας: 

31,00/τ.μ.  

      1.3.  Στην περιοχή Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου: 23,33 €/τ.μ.  

      1.4.  Στην Αγριά Βόλου: 11,16 €/ τ.μ. 

      1.5.  Στην Αμαλιάπολη Αλμυρού: 9,00 €/τ.μ.  

 Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω καθορισμό τιμών διατηρείται σε ισχύ η μείωση ποσοστού 

10% που εφαρμόστηκε για το έτος 2016 έπειτα από την έκδοση της 3221/2015 (Πρακτικό Νο 

315/01-12-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και διατηρήθηκε εν ισχύ και κατά το τρέχον 

έτος, με την υπ’ αριθμ. 3545/2016 (Πρακτικό Νο 341/10-11-2016) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. 

2. Τον επανακαθορισμό χρήσης, εναποτιθέμενων (εντός των ορίων του, κατά χρήση, 

παραχωρούμενου χώρου) και μη συνδεόμενων καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, 

αναλογίων, με τη μορφή και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, ως του 

μόνου αποδεκτού τρόπου γνωστοποίησης στο κοινό των προσφερόμενων προϊόντων ή των 

προσφορών στις οποίες προβαίνουν οι καταστηματάρχες-παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων 

χρήσης λιμενικών χώρων, σε όλους τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε. Ο 

αριθμός των αναλογίων που θα χρησιμοποιούνται από τους παραχωρησιούχους 

καταστηματάρχες θα πρέπει να αναφέρονται επί των υποβληθέντων αιτήσεών τους για την 

παραχώρηση δικαιωμάτος χρήσης λιμενικού χώρου με κύριο σκοπό την εναπόθεση τραπ/των, 

ώστε να περιλαμβάνεται στον σκοπό της παραχώρησης ως επικουρικός εξοπλισμός που 

δύναται να εναποτεθεί εντός των ορίων του παραχωρούμενου, κατά χρήση, λιμενικού χώρου. 

3. Τον καθορισμό καταβολής των χρηματικών ανταλλαγμάτων χρήσης, που προκύπτουν 

από παραχωρήσεις λιμενικών χώρων με κύριο σκοπό την εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων, για 

όλους τους χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένος τοπικής αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως κάτωθι: 

3.1. Να δοθεί η δυνατότητα στους παραχωρησιούχους είτε εφάπαξ (συνολικής) καταβολής 

του ανταλλάγματος, κατά το χρόνο υποβολής δήλωσης αποδοχής των όρων της 

παραχώρησης, είτε σε τρεις (03) ισόποσες δόσεις, κατά τις ημερομηνίες 29/06/2018, 

31/07/2018 & 31/08/2018, χωρίς, στην τελευταία περίπτωση, να απαιτείται η προσκόμιση 

αξιογράφων. 

3.2. Στην περίπτωση της εφάπαξ (συνολικής) καταβολής του ανταλλάγματος (κατά το 

χρόνο εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης περί αποδοχής των όρων της παραχώρησης) 

και εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος ανά παραχώρηση 

(χωρίς να περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων 

ευρώ (5.000,00 €), να χορηγείται έκπτωση ποσοστού 5% επί του καθορισθέντος ποσού 

ανταλλάγματος. Η έκπτωση θα χορηγείται με έκδοση σχετικού παραστατικού (Π.Τ.Π.Ε.), έπειτα 

από την διαπίστωση της καταβολής (πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) 

του τελικού ποσού ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώνεται έπειτα από την παροχή της εν 

λόγω έκπτωσης.  
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4. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου όπως λάβουν 

γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3918 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 
 
 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 
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Παράρτημα Ι 

 

Πρότυπη πινακίδα  

 


