ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 4302
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 403/22-11-2018
Αριθμός Μελών 10
Πρόεδρος: Σκάγιαννης Παντολέων
Δ/νων Σύμβουλος: Τοζίδης Γεώργιος
Μέλη: Παπαδούλης Απόστολος, Κλείτσας Ιωάννης, Μπασδάνης Αριστοτέλης (συμμετείχε μέσω
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού), Ψαθά Ευαγγελία,
Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος, Σακελλαρίου Νικόλαος
Παρόντες με αντιπρόσωπο (Ν. 2190/1920 άρθρο 21):
• Κρητικός Θωμάς, μέλος – εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε., αν και προσκλήθηκε νόμιμα, λόγω
κωλύματος, εξουσιοδότησε (22/11/2018 email) τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΟΛΒ ΑΕ κ. Τοζίδη Γ.,
όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ’ αυτού, ως η εισήγηση, για όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης
Απόντες: Λιάγκος Αθανάσιος
Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ AE
Στο Βόλο σήμερα την 22-11-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, συνήλθε στα γραφεία της
Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Σκάγιαννη Παντολέοντος την
19-11-2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και
λήψη σχετικής απόφασης.
.................

Θέμα 9ο: Λήψη Απόφασης για την αναδιαμόρφωση του καθεστώτος χορήγησης καρτών
στάθμευσης οχημάτων στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα, έθεσε υπόψη του ΔΣ την εισήγηση της ΔΟΕΔ της
ΟΛΒ ΑΕ, που έχει ως εξής:
Tο Τμήμα Εκμετάλλευσης έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθμ. 3676/2017 (Πρακτικό Νο 348/24-02-2017) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β.
Α.Ε., καθώς και επί μέρους Αποφάσεις του Δ.Σ. για την χορήγηση δικαιωμάτων στάθμευσης σε
ειδικές κατηγορίες οχημάτων (ΑμΕΑ, ασθενοφόρων, κ.λ.π.).
2. Την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης στεγασμένων λιμενικών χώρων επί του κτιρίου
του επιβατικού σταθμού ΙΑΣΩΝ, στον κεντρικό προβλήτα λιμένος Βόλου, σε συνδυασμό με τη
δέσμευση που τίθεται στους όρους δόμησης του εν λόγω κτιρίου περί διάθεσης 116 θέσεων
στάθμευσης, προοριζόμενων για την ικανοποίηση των αναγκών λειτουργίας του.
3. Τη διαπίστωση ότι στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα υφίστανται συνολικά 156
θέσεις στάθμευσης. Εξ αυτών των θέσεων, υφισταμένως, έξι (06) διατίθενται για στάθμευση
οχημάτων ΑμΕΑ και δύο (02) για στάθμευση οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β.
4. Τις παρακάτω παραδοχές:
4.1. H λειτουργία του κτιρίου ΙΑΣΩΝ ενεργοποιεί την πρόβλεψη για τη δέσμευση θέσεων
στάθμευσης (συνολικά 116) προς ικανοποίηση αναγκών των χρηστών του εν λόγω κτιρίου,
όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 489/04 οικοδομική Άδεια. Τούτο μοιραία γεννά την
αναγκαιότητα πλήρους αναμόρφωσης του συστήματος χορήγησης καρτών στάθμευσης, στην
περίμετρο του κεντρικού προβλήτα και την κατάργηση του συνόλου των καρτών που έχουν
εκδοθεί έως και σήμερα, προκειμένου να καταστεί ευχερής η αστυνόμευση του εν λόγω χώρου
εφεξής.
4.2. Η χρήση των θέσεων στάθμευσης του σταθμού αυτοκινήτων (Parking) του κεντρικού
προβλήτα λιμένος, για το σκοπό αυτό, θα αποστερούσε σημαντικά έσοδα από τον Οργανισμό
μας, ενώ θα ετίθεντο και εύλογα ζητήματα υψηλού κόστους χρήσης τους από τους
παραχωρησιούχους δικαιωμάτων χρήσης χώρων επί του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ», δεδομένης και της
ανελαστικότητας στην τροποποίηση της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
(προηγείται έκδοση Κ.Υ.Α.).

-24.3. Η σχετική εξυπηρέτηση (η στάθμευση οχημάτων) των άμεσων χρηστών του λιμένα
(ναυτικοί πράκτορες, πληρώματα πλοίων, κ.λ.π.) θα πρέπει να υλοποιείται, εφεξής
τουλάχιστον, με την καταβολή ανταλλάγματος, μειωμένου μεν σε σχέση με τα καταβαλλόμενα
ποσά καρτών στάθμευσης επί του σταθμού αυτοκινήτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (1.095€
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), όχι όμως δωρεάν, όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα.
4.4. Η στάθμευση οχημάτων υπαλλήλων Υπηρεσιών που στεγάζονται εντός του λιμένα θα
πρέπει να εξορθολογιστεί περαιτέρω, ώστε να περιοριστεί ο συνολικός διατιθέμενος αριθμός
καρτών περιοριζόμενος στις απολύτως απαραίτητες και να εξοικονομηθεί έτσι ο απαιτούμενος
αριθμός για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του σταθμού.
4.5. Ο αριθμός των χορηγούμενων καρτών δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό, το 50% του
συνολικού αριθμού των διατιθέμενων θέσεων, στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα,
προκειμένου να έχει πρακτική αξία η χορήγησή τους και δεδομένου ότι δεν γίνεται
ταυτόχρονη χρήση των θέσεων στάθμευσης.
5. Την αναγκαιότητα ίσης μεταχείρισης των, δραστηριοποιούμενων στον κεντρικό προβλήτα,
επιχειρήσεων, συνυπολογίζοντας βέβαια και την ιδιαίτερη φύση του αντικειμένου ενασχόλησής
τους.
6. Το ρυθμιστικό χαρακτήρα της απορρέουσας εκ της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. της
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
7. Τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των παραχωρητήριων
που βρίσκονται εν ισχύ) που ρύθμιζαν/-ουν επιμέρους ζητήματα στάθμευσης, στην περίμετρο
του κεντρικού προβλήτα και εκτός του αντίστοιχου χώρου (Parking) που λειτουργεί στον
κεντρικό προβλήτα.
8. Τη διασφάλιση της χρήσης των θέσεων στάθμευσης από τους πραγματικούς, βάσει της
παρούσας, δικαιούχους και την αποφυγή φαινομένων περαιτέρω διάθεσής της, σε τρίτους.
9. Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
10. Τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι
1. Την κατάργηση της ισχύος του συνόλου των καρτών στάθμευσης που έχουν χορηγηθεί
από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. μέχρι και σήμερα και αφορούν τις αντίστοιχες θέσεις που βρίσκονται στην
περίμετρο του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου. Η ισχύς της εν λόγω κατάργησης θα άρχεται
ένα μήνα από τη διαδικτυακή δημοσίευση της παρούσας («ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), ενώ ενημερωτική
ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες, προκειμένου να δοθεί ο
αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης των κατόχων των εν λόγω καρτών στάθμευσης.
2. Τη διαπιστωτική χωροθέτηση εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων στάθμευσης γενικής
χρήσης, καθώς και επίσης και έξι (06) θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμΕΑ και μίας (1) του
Ε.Κ.Α.Β. στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου, όπως αυτές αποτυπώνονται
στο επισυναπτόμενο, στην παρούσα, σχέδιο κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με ημερομηνία
06/03/2018.
3. Τη διάθεση των χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης, με χορήγηση
σχετικής Άδειας από τον Οργανισμό μας, η οποία θα είναι έντυπη (κάρτα), κατά τα
αναφερόμενα στην παρ. 7 κατωτέρω.
4. Την ανάρτηση πινακίδων Ρ40 (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. αναρτάται όπου απαγορεύεται η
στάση & η στάθμευση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα-άρθρο 4 Κ.Ο.Κ.)
προ των εν λόγω θέσεων στάθμευσης, πλέον πρόσθετης πινακίδας με μήνυμα «ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Λ.Β. Α.Ε.», στην
Ελληνική & Αγγλική γλώσσα.
5. Τη διατήρηση υφιστάμενης σήμανσης Ρ71 για τις έξι (06) θέσεις ΑμΕΑ.
6. Τη διατήρηση υφιστάμενης πληροφοριακής σήμανσης για τη μοναδική θέση Ε.Κ.Α.Β.
7. Την αναμόρφωση του συστήματος χορήγησης καρτών στάθμευσης, για τις θέσεις
γενικής χρήσης, στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου, ως ακολούθως:

-37.1. Την έκδοση συνολικά διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) έντυπων Αδειών (καρτών)
στάθμευσης οχημάτων στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα του λιμένα Βόλου (149 θέσεις x
50%).
7.2. Οι έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων, που θα εκδοθούν, θα έχουν όμοια
διακριτικά και χρώμα χαρτιού (το οποίο θα διαφοροποιείται ανά έτος ισχύος, ώστε να
διευκολύνεται η αστυνόμευση) ενώ θα φέρουν, το λογότυπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., σφραγίδα και
υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου του Οργανισμού μας, τον αύξοντα αριθμό κάρτας και τις
φράσεις «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ».
7.3. Οι έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων, που θα εκδοθούν, θα έχουν ετήσια
διάρκεια ισχύος, η οποία θα εκτείνεται από 01/07 έως και 30/06 εκάστου έτους.
7.4. Οι έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων, που θα εκδοθούν, θα πρέπει να
είναι αναρτημένες σε εμφανές σημείο των οχημάτων, ώστε να καθίσταται ευχερής η
αστυνόμευση.
7.5. Η κατανομή των έντυπων Αδειών (καρτών) στάθμευσης οχημάτων, να γίνει ως εξής:
7.5.1. Για τις ανάγκες της Ο.Λ.Β. Α.Ε., θα διατεθούν 35 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.2. Για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, Πλοηγικής Υπηρεσίας & Ν.Α.Τ.,
θα διατεθούν 45 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.3. Για τις ανάγκες της 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ., θα διατεθούν 12 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.4. Για τις ανάγκες της Σ.Δ.Λ. & Σ.Β. θα διατεθούν 7 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.5. Για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. θα διατεθούν 2 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
δωρεάν.
7.5.6. Για τις ανάγκες της καβοδεσίας θα διατεθούν 4 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
δωρεάν.
7.5.7. Για τις ανάγκες στάθμευσης οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών & Δημοσιογράφων θα
διατεθούν 10 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.8. Για τις ανάγκες της Α.Ε.Δ.Ε.Π. (παραχωρησιούχο δικαιώματος χρήσης χώρου στο
κτίριο «ΙΑΣΩΝ») θα διατεθούν έως 10 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, οι 06 εκ των
οποίων έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ανά χορηγούμενη Άδεια, ενώ οι 04 κάρτες θα χορηγούνται δωρεάν, δεδομένων των
αναφερομένων στην παραχωρητήρια Απόφαση.
7.5.9. Για τις ανάγκες της Β. Φυτιλή-Ε. Κοσμά Ο.Ε. (παραχωρησιούχου δικαιώματος
χρήσης χώρου στο κτίριο «ΙΑΣΩΝ») θα διατεθούν έως 20 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
οι 16 εκ των οποίων έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια, ενώ οι 04 κάρτες θα χορηγούνται δωρεάν,
δεδομένων των αναφερομένων στην παραχωρητήρια Απόφαση.
7.5.10. Για τις ανάγκες των δύο παραχωρησιούχων δικαιώματος χρήσης χώρων του
τμήματος Γ΄ του ισογείου ορόφου του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ» θα διατεθούν έως και 20 έντυπες Άδειες
(κάρτες) στάθμευσης, οι 12 εκ των οποίων έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00
€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια, ενώ οι 08 κάρτες θα χορηγούνται
δωρεάν, δεδομένων των αναφερομένων στην παραχωρητήρια Απόφαση.
7.5.11. Για τις ανάγκες των δύο καταστημάτων στην κεφαλή του κεντρικού προβλήτα και στο
ισόγειο του κτιρίου γραφείων Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα διατεθούν έως και 10 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης έκαστο, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια.
7.5.12. Για τις ανάγκες πληρωμάτων πλοίων που ελλιμενίζονται σε μόνιμη βάση επί των
κρηπιδωμάτων του κεντρικού προβλήτα θα διατεθούν έως 25 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης συνολικά, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια.

-47.5.13. Για τις ανάγκες ναυτικών πρακτορείων/ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν
έδρα/υποκατάστημα στην πόλη του Βόλου, θα διατεθούν έως 24 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης συνολικά, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια.
7.6. Οι Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, εκ των προαναφερόμενων, που προϋποθέτουν την
καταβολή ανταλλάγματος θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεων, που θα υποβάλλονται έως και
31/03 εκάστου έτους και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Εξαίρεση στο απόλυτο αυτό
κριτήριο θα αποτελεί μόνον η, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Δ/ντος Συμβούλου,
δικαιότερη κατανομή των καρτών μεταξύ δικαιούχων της ίδιας κατηγορίας. Κάρτες εκ των
διατιθέμενων (επ’ ανταλλάγματι) που δεν θα χορηγούνται, καθώς δεν θα διαπιστώνεται σχετικό
ενδιαφέρον, θα δύναται να χορηγηθούν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (καταβολή
ανταλλάγματος), σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, εκ των αναφερομένων στην παρ. 7.5. και
στις περιπτ. 7.5.8. - 7.5.13. και μόνον, αποκλειομένης της χορήγησης σε οιονδήποτε τρίτο
ή σε λοιπές κατηγορίες (δωρεάν) της παρ. 7.5.
7.7. Στις αιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (7.6.) θα πρέπει να
επισυνάπτονται βεβαιώσεις του φορέα, από τις οποίες να προκύπτει η ιδιότητα του
εργαζομένου/υπαλλήλου/συνεργάτη του φορέα αυτού, εκτός εάν ο ίδιος ο φορέας
κατονομάζεται ρητά ως δικαιούχος στην παρ. 7.5 ανωτέρω και αιτείται ο ίδιος το σύνολο των
καρτών που δικαιούται. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση οιουδήποτε
δικαιολογητικού.
7.8. Οι Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, εκ των αναφερομένων στην παρ. 7.5., θα αντιστοιχούν
το μέγιστο σε δύο αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων, των οποίων οι Άδειες Κυκλοφορίας θα
προσκομίζονται στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση δεν θα προσκομίζονται οι Άδειες Κυκλοφορίας
των οχημάτων και δεν θα υφίσταται υποχρέωση της προαναφερόμενης αντιστοίχισης για τις
κατηγορίες δικαιούχων που προμηθεύονται τις κάρτες για την εξυπηρέτηση πελατών τους,
καθώς στην περίπτωση αυτή τούτο είναι ανέφικτο.
8. Δεν θα εκδίδονται έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων για τα οχήματα ΑμΕΑ,
καθώς αυτές εκδίδονται από λοιπές αρμόδιες Αρχές.
9. Δεν θα εκδίδεται έντυπη Άδεια (κάρτα) στάθμευσης οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β., καθώς
φέρουν αντίστοιχα διακριτικά της ιδιότητάς τους.
10. Τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής που θα περιληφθεί στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
και στην οποία θα έχουν δικαιώματα πρόσβασης οι αρμόδιες, για την έκδοση των εν λόγω
Αδειών (καρτών) στάθμευσης & αστυνόμευση της στάθμευσης, Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με
διακριτά δικαιώματα πρόσβασης, που θα περιορίζονται, με κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή
και ειδικότερα:
10.1. στην
περίπτωση
των
Υπηρεσιών
της
Ο.Λ.Β.
Α.Ε.,
στην
καταχώρηση/διόρθωση/απενεργοποίηση ισχύος εγγραφών αντιστοίχισης αριθμού αύξοντα
αριθμού Αδείας (κάρτας) στάθμευσης με αριθμό/-ούς κυκλοφορίας οχημάτων &
10.2. στην περίπτωση των Υπηρεσιών του Κ.Λ. Βόλου, στη θέαση αυτών των
καταχωρήσεων στα πλαίσια άσκησης των αστυνομικών τους καθηκόντων.
11. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δύναται να ορίζει, με Απόφαση του Δ.Σ. της, τη διάθεση
συγκεκριμένων, εκ των προαναφερόμενων, θέσεων στάθμευσης σε επίσης συγκεκριμένες
κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον κρίνει πως έτσι εξυπηρετούνται με βέλτιστο τρόπο,
λειτουργικές ανάγκες της εν λόγω διαχείρισης ή και του λιμένα εν γένει. Της διάθεσης των εν
λόγω θέσεων θα προηγείται ανάλογη πληροφοριακή σήμανσή τους.
12. Ο εντοπισμός αυθαίρετης χρήσης Άδειας (κάρτας) στάθμευσης από μη δικαιούχο, θα
επισείει την άμεση απενεργοποίησή της, χωρίς τούτο να συνεπάγεται επιστροφή του
προκαταβεβλημένου τιμήματος από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. και η ανάρτησή της επί οχήματος θα
θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν θα παράγει τα εύλογα έννομα αποτελέσματα. Παράλληλα η
Ο.Λ.Β. Α.Ε. επιφυλάσσεται για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων προστασίας
των νόμιμων συμφερόντων της, κατά του κατόχου της εν λόγω Αδείας στάθμευσης.

-513. Οι ρυθμίσεις που υιοθετούνται με την παρούσα είναι αποκλειστικές και κατισχύουν κάθε
προγενέστερης γενικής ή ειδικής Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που ρύθμιζε με διάφορο
τρόπο επί μέρους ή γενικότερα τα ζητήματα στάθμευσης στην περίμετρο του κεντρικού
προβλήτα του λιμένα Βόλου.
14. Την διαδικτυακή ανάρτηση της παρούσας, δεδομένου του κανονιστικού της χαρακτήρα.
15. Η παρούσα ισχύει έως και την ανάκλησή της.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κ.κ. Παπαδούλης Απόστολος και
Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος, παίρνοντας το λόγο διαφοροποιήθηκαν, θεωρώντας την
προτεινόμενη χρέωση των 50-55 περίπου αδειών (καρτών) στάθμευσης στους
παραχωρησιούχους του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ», ως πολύ χαμηλή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την κατάργηση της ισχύος του συνόλου των καρτών στάθμευσης που έχουν
χορηγηθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. μέχρι και σήμερα και αφορούν τις αντίστοιχες θέσεις που
βρίσκονται στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου. Η ισχύς της εν λόγω
κατάργησης θα άρχεται ένα μήνα από τη διαδικτυακή δημοσίευση της παρούσας
(«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), ενώ ενημερωτική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές
εφημερίδες, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης των κατόχων των εν λόγω
καρτών στάθμευσης.
2. Τη διαπιστωτική χωροθέτηση εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων στάθμευσης γενικής
χρήσης, καθώς και επίσης και έξι (06) θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμΕΑ και μίας (1) του
Ε.Κ.Α.Β. στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου, όπως αυτές αποτυπώνονται
στο επισυναπτόμενο, στην παρούσα, σχέδιο κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με ημερομηνία
06/03/2018.
3. Τη διάθεση των χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης, με χορήγηση
σχετικής Άδειας από τον Οργανισμό μας, η οποία θα είναι έντυπη (κάρτα), κατά τα
αναφερόμενα στην παρ. 7 κατωτέρω.
4. Την ανάρτηση πινακίδων Ρ40 (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. αναρτάται όπου απαγορεύεται η
στάση & η στάθμευση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα-άρθρο 4 Κ.Ο.Κ.)
προ των εν λόγω θέσεων στάθμευσης, πλέον πρόσθετης πινακίδας με μήνυμα «ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Λ.Β. Α.Ε.», στην
Ελληνική & Αγγλική γλώσσα.
5. Τη διατήρηση υφιστάμενης σήμανσης Ρ71 για τις έξι (06) θέσεις ΑμΕΑ.
6. Τη διατήρηση υφιστάμενης πληροφοριακής σήμανσης για τη μοναδική θέση Ε.Κ.Α.Β.
7. Την αναμόρφωση του συστήματος χορήγησης καρτών στάθμευσης, για τις θέσεις
γενικής χρήσης, στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου, ως ακολούθως:
7.1. Την έκδοση συνολικά διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) έντυπων Αδειών (καρτών)
στάθμευσης οχημάτων στην περίμετρο του κεντρικού προβλήτα του λιμένα Βόλου (149 θέσεις x
50%).
7.2. Οι έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων, που θα εκδοθούν, θα έχουν όμοια
διακριτικά και χρώμα χαρτιού (το οποίο θα διαφοροποιείται ανά έτος ισχύος, ώστε να
διευκολύνεται η αστυνόμευση) ενώ θα φέρουν, το λογότυπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., σφραγίδα και
υπογραφή του Δ/ντος Συμβούλου του Οργανισμού μας, τον αύξοντα αριθμό κάρτας και τις
φράσεις «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ».
7.3. Οι έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων, που θα εκδοθούν, θα έχουν ετήσια
διάρκεια ισχύος, η οποία θα εκτείνεται από 01/07 έως και 30/06 εκάστου έτους.
7.4. Οι έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων, που θα εκδοθούν, θα πρέπει να
είναι αναρτημένες σε εμφανές σημείο των οχημάτων, ώστε να καθίσταται ευχερής η
αστυνόμευση.

-67.5. Η κατανομή των έντυπων Αδειών (καρτών) στάθμευσης οχημάτων, να γίνει ως εξής:
7.5.1. Για τις ανάγκες της Ο.Λ.Β. Α.Ε., θα διατεθούν 35 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
δωρεάν.
7.5.2. Για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, Πλοηγικής Υπηρεσίας & Ν.Α.Τ.,
θα διατεθούν 45 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.3. Για τις ανάγκες της 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ., θα διατεθούν 12 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.4. Για τις ανάγκες της Σ.Δ.Λ. & Σ.Β. θα διατεθούν 7 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
δωρεάν.
7.5.5. Για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. θα διατεθούν 2 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
δωρεάν.
7.5.6. Για τις ανάγκες της καβοδεσίας θα διατεθούν 4 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης,
δωρεάν.
7.5.7. Για τις ανάγκες στάθμευσης οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών & Δημοσιογράφων θα
διατεθούν 10 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, δωρεάν.
7.5.8. Για τις ανάγκες της Α.Ε.Δ.Ε.Π. (παραχωρησιούχο δικαιώματος χρήσης χώρου στο
κτίριο «ΙΑΣΩΝ») θα διατεθούν έως 10 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, οι 06 εκ των
οποίων έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ανά χορηγούμενη Άδεια, ενώ οι 04 κάρτες θα χορηγούνται δωρεάν, δεδομένων των
αναφερομένων στην παραχωρητήρια Απόφαση.
7.5.9. Για τις ανάγκες της Β. Φυτιλή-Ε. Κοσμά Ο.Ε. (παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης
χώρου στο κτίριο «ΙΑΣΩΝ») θα διατεθούν έως 20 έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, οι 16 εκ
των οποίων έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια, ενώ οι 04 κάρτες θα χορηγούνται δωρεάν, δεδομένων των
αναφερομένων στην παραχωρητήρια Απόφαση.
7.5.10. Για τις ανάγκες των δύο παραχωρησιούχων δικαιώματος χρήσης χώρων του
τμήματος Γ΄ του ισογείου ορόφου του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ» θα διατεθούν έως και 20 έντυπες Άδειες
(κάρτες) στάθμευσης, οι 12 εκ των οποίων έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00
€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια, ενώ οι 08 κάρτες θα χορηγούνται
δωρεάν, δεδομένων των αναφερομένων στην παραχωρητήρια Απόφαση.
7.5.11. Για τις ανάγκες των δύο καταστημάτων στην κεφαλή του κεντρικού προβλήτα και στο
ισόγειο του κτιρίου γραφείων Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα διατεθούν έως και 10 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης έκαστο, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια.
7.5.12. Για τις ανάγκες πληρωμάτων πλοίων που ελλιμενίζονται σε μόνιμη βάση επί των
κρηπιδωμάτων του κεντρικού προβλήτα θα διατεθούν έως 25 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης συνολικά, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια.
7.5.13. Για τις ανάγκες ναυτικών πρακτορείων/ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν
έδρα/υποκατάστημα στην πόλη του Βόλου, θα διατεθούν έως 24 έντυπες Άδειες (κάρτες)
στάθμευσης συνολικά, έναντι ετήσιου ανταλλάγματος εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά χορηγούμενη Άδεια.
7.6. Οι Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, εκ των προαναφερόμενων, που προϋποθέτουν την
καταβολή ανταλλάγματος θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεων, που θα υποβάλλονται έως και
31/03 εκάστου έτους και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Εξαίρεση στο απόλυτο αυτό
κριτήριο θα αποτελεί μόνον η, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Δ/ντος Συμβούλου,
δικαιότερη κατανομή των καρτών μεταξύ δικαιούχων της ίδιας κατηγορίας. Κάρτες εκ των
διατιθέμενων (επ’ ανταλλάγματι) που δεν θα χορηγούνται, καθώς δεν θα διαπιστώνεται σχετικό
ενδιαφέρον, θα δύναται να χορηγηθούν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (καταβολή
ανταλλάγματος), σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, εκ των αναφερομένων στην παρ. 7.5. και
στις περιπτ. 7.5.8. - 7.5.13. και μόνον, αποκλειομένης της χορήγησης σε οιονδήποτε τρίτο
ή σε λοιπές κατηγορίες (δωρεάν) της παρ. 7.5.

-77.7. Στις αιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (7.6.) θα πρέπει να
επισυνάπτονται βεβαιώσεις του φορέα, από τις οποίες να προκύπτει η ιδιότητα του
εργαζομένου/υπαλλήλου/συνεργάτη του φορέα αυτού, εκτός εάν ο ίδιος ο φορέας
κατονομάζεται ρητά ως δικαιούχος στην παρ. 7.5 ανωτέρω και αιτείται ο ίδιος το σύνολο των
καρτών που δικαιούται. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση οιουδήποτε
δικαιολογητικού.
7.8. Οι Άδειες (κάρτες) στάθμευσης, εκ των αναφερομένων στην παρ. 7.5., θα αντιστοιχούν
το μέγιστο σε δύο αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων, των οποίων οι Άδειες Κυκλοφορίας θα
προσκομίζονται στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση δεν θα προσκομίζονται οι Άδειες Κυκλοφορίας
των οχημάτων και δεν θα υφίσταται υποχρέωση της προαναφερόμενης αντιστοίχισης για τις
κατηγορίες δικαιούχων που προμηθεύονται τις κάρτες για την εξυπηρέτηση πελατών τους,
καθώς στην περίπτωση αυτή τούτο είναι ανέφικτο.
8. Δεν θα εκδίδονται έντυπες Άδειες (κάρτες) στάθμευσης οχημάτων για τα οχήματα ΑμΕΑ,
καθώς αυτές εκδίδονται από λοιπές αρμόδιες Αρχές.
9. Δεν θα εκδίδεται έντυπη Άδεια (κάρτα) στάθμευσης οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β., καθώς
φέρουν αντίστοιχα διακριτικά της ιδιότητάς τους.
10. Τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής που θα περιληφθεί στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
και στην οποία θα έχουν δικαιώματα πρόσβασης οι αρμόδιες, για την έκδοση των εν λόγω
Αδειών (καρτών) στάθμευσης & αστυνόμευση της στάθμευσης, Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με
διακριτά δικαιώματα πρόσβασης, που θα περιορίζονται, με κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή
και ειδικότερα:
10.1. στην
περίπτωση
των
Υπηρεσιών
της
Ο.Λ.Β.
Α.Ε.,
στην
καταχώρηση/διόρθωση/απενεργοποίηση ισχύος εγγραφών αντιστοίχισης αριθμού αύξοντα
αριθμού Αδείας (κάρτας) στάθμευσης με αριθμό/-ούς κυκλοφορίας οχημάτων &
10.2. στην περίπτωση των Υπηρεσιών του Κ.Λ. Βόλου, στη θέαση αυτών των
καταχωρήσεων στα πλαίσια άσκησης των αστυνομικών τους καθηκόντων.
11. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δύναται να ορίζει, με Απόφαση του Δ.Σ. της, τη διάθεση
συγκεκριμένων, εκ των προαναφερόμενων, θέσεων στάθμευσης σε επίσης συγκεκριμένες
κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον κρίνει πως έτσι εξυπηρετούνται με βέλτιστο τρόπο,
λειτουργικές ανάγκες της εν λόγω διαχείρισης ή και του λιμένα εν γένει. Της διάθεσης των εν
λόγω θέσεων θα προηγείται ανάλογη πληροφοριακή σήμανσή τους.
12. Ο εντοπισμός αυθαίρετης χρήσης Άδειας (κάρτας) στάθμευσης από μη δικαιούχο, θα
επισείει την άμεση απενεργοποίησή της, χωρίς τούτο να συνεπάγεται επιστροφή του
προκαταβεβλημένου τιμήματος από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. και η ανάρτησή της επί οχήματος θα
θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν θα παράγει τα εύλογα έννομα αποτελέσματα. Παράλληλα η
Ο.Λ.Β. Α.Ε. επιφυλάσσεται για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων προστασίας
των νόμιμων συμφερόντων της, κατά του κατόχου της εν λόγω Αδείας στάθμευσης.
13. Οι ρυθμίσεις που υιοθετούνται με την παρούσα είναι αποκλειστικές και κατισχύουν κάθε
προγενέστερης γενικής ή ειδικής Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που ρύθμιζε με διάφορο
τρόπο επί μέρους ή γενικότερα τα ζητήματα στάθμευσης στην περίμετρο του κεντρικού
προβλήτα του λιμένα Βόλου.
14. Την διαδικτυακή ανάρτηση της παρούσας, δεδομένου του κανονιστικού της χαρακτήρα.
15. Η παρούσα ισχύει έως και την ανάκλησή της.
Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κ.κ. Παπαδούλης
Απόστολος, Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος και Ψαθά Ευαγγελία.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4302
Ο Πρόεδρος ΔΣ
Σκάγιαννης Παντολέων

