
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση λήψης μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του 
συστήματος μόνιμης αγκυροβολίας σκαφών αναψυχής επί των κρηπιδωμάτων του 
λιμένα Βόλου και κατάργηση επιμέρους μέτρων/ρυθμίσεων της τιμολογιακής πολιτικής 
της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που καθιερώθηκαν στο παρελθόν και σχετίζονται με 
μειώσεις/εκπτώσεις επί των ισχυόντων τιμολογίων χρήσης θαλάσσιου λιμενικού 
χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών αναψυχής 

 

Με την 4894/2020 (Πρακτικό 441/06-03-2020) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ ομόφωνα 
αποφάσισε: 

1. Την υπαγωγή του κρηπιδώματος που έχει καθορισθεί, βάσει των αναφερομένων στην 
παρ. 1.2., της υπ’ αριθμ. 2426/2013 (Πρακτικό Νο 249/14-05-2013) Απόφασης του Δ.Σ. της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει πλέον, ως χώρου πρόσδεσης 
(πρυμνοδέτησης) των σκαφών επισκεπτών του λιμένα Βόλου (διερχομένων) και σκαφών που 
μεταφέρουν ΑμΕΑ, στο καθεστώς που διαμορφώνει η διάταξη της παρ. 2.7.6., της παρ. 2.7, της 
υπ’ αριθμ. 3113.11/31087/2016/11-4-2016 (ΦΕΚ 1111 Β΄) Κ.Υ.Α. και συναφώς την ανάλογη 
εξομοίωση των θέσεων πρυμνοδέτησης, στις οποίες αναφέρεται η εν λόγω Απόφαση του Δ.Σ. 
της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το καθεστώς που διέπει γενικώς τις χωροθετημένες θέσεις μονίμου 
αγκυροβολίου του λιμένα Βόλου. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, όπως ενημερώνει το Κ.Λ. Βόλου, περί της 
αναγκαιότητας μεθόρμισης σκαφών αναψυχής που πρυμνοδετούν/πλαγιοδετούν στο τμήμα του 
κρηπιδώματος που αναφέρεται ανωτέρω. 

3. Τον διατήρηση του ανατολικότερου σημείου του εν λόγω κρηπιδώματος, για τον 
ελλιμενισμό (πρυμνοδέτηση) της παραδοσιακής πεντηκοντόρου ΑΡΓΩ. 

4. Την κατάργηση της ισχύος της υποπ. 1.3, της παρ. 1, της υπ’ αριθμ. 2426/2013 
(Πρακτικό Νο 249/14-05-2013) Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

5. Την κατάργηση της ισχύος του μέτρου/πρόβλεψης/ρύθμισης, που είχε εγκριθεί με 
Απόφαση της Λ.Ε.Ν. Μαγνησίας, περί μείωσης του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου χρήσης 
θαλάσσιου χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών αναψυχής, υπό προϋποθέσεις, 
όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό Νο 6/2001 της Λ.Ε.Ν. Μαγνησίας, καθώς και στις υπ’ αριθμ. 
2242/2012 (Πρακτικό Νο 229/09-08-2012), 3090/2015 (Πρακτικό Νο 301/19-06-2015) & 
3964/2017 (Πρακτικό Νο 377/28-12-2017) Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (επισυνάπτονται 
σε φωτ/φα), περί επέκτασης της εφαρμογής του εν λόγω μέτρου. 

6. Η ισχύς της αναφερομένης, στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (5) του διατακτικού 
μέρους της παρούσας, κατάργησης, άρχεται από της δημοσιεύσεως της απορρέουσας, εκ της 
παρούσας, Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και θα εκτείνεται εφεξής. Διευκρινιστικά 
αναφέρεται, πως θα εξακολουθήσει να τυγχάνει εφαρμογής το προϊσχύον καθεστώς, για τις 
υφιστάμενες αντίστοιχες παραχωρήσεις (δικαιωμάτων χρήσης θέσεων μονίμου αγκυροβολίου), 
έως και τον τερματισμό τους, όπως αυτός επέρχεται βάσει των προβλέψεων του σχετικού 
κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου. 

7. Η απορρέουσα εκ της παρούσα Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. να δημοσιευτεί, 
πέραν των σχετικών νομοθετικών επιταγών και στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (www.port-
volos.gr). 

 
Για την ΟΛΒ ΑΕ 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 
 

Αναγνώστου Σωκράτης 

 
Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛ ΟΥ  Α .Ε .  

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
   

   

Βόλος          09  Μαρτίου  2020 

Αριθμός Απόφασης : 4894/06-03-2020 

ΑΔΑ: 9ΘΑΜ469ΗΞ3-ΝΤΣ
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