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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ:

Βόλος
Αριθμός Απόφασης

22 Σεπτεμβρίου 2022
: 5839/21-09-2022

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 2023 και
ρύθμισης συναφών θεμάτων

Με την 5839/2022 (Πρακτικό 526/21-09-2022) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ ομόφωνα
αποφάσισε:
Εγκρίνει:
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 2023 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, καθώς και σε λοιπούς
λιμενικούς χώρους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, πλην των ειδικότερα
αναφερόμενων στην παρούσα 23,33 €/τ.μ.
1.4. Στην Αγριά Βόλου: 11,16 €/ τ.μ.
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 καταστηματάρχεςπαραχωρησιούχοι 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. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου όπως
λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Αναγνώστου Σωκράτης
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