ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 3921
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 374/07-12-2017
Αριθμός Μελών 11
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, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Λιάγκος Αθανάσιος (συμμετείχε
μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού)
Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ AE
Στο Βόλο σήμερα την 07-12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, συνήλθε στα γραφεία της
Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου την
04-12-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και
λήψη σχετικής απόφασης.
.................
Θέμα 2ο: Έγκριση χωροθέτησης νέων θέσεων μονίμου αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής στο
λιμένα Βόλου
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του ΔΣ τα εξής:
Το Τμήμα Εκμετάλλευσης έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αρίθμ. 2037/2011 (Πρακτικό Νο 205/24-06-2011) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2. Την υπ’ αριθμ. 3005/2015 (Πρακτικό Νο 293/17-03-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
3. Την υπ’ αριθμ. 3692/2017 (Πρακτικό Νο 350/28-03-2017) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2131.13/5000/2015/15-07-2015 (ΑΔΑ: Ω70Ε465ΦΘΘ-Φ2Α) εγκύκλιος
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
5. Το φέρον ημερομηνία 07/11/2017 τοπογραφικό διάγραμμα και σχέδιο γενικής διάταξης
σκαφών, που εκπονήθηκε από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. επί του οποίου έχουν αποτυπωθεί οι
χωροθετημένες, αλλά και οι προτεινόμενες προς χωροθέτηση θέσεις μονίμου αγκυροβολίου
σκαφών αναψυχής, στη δυτική πλευρά του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου.
6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4563/07-11-2017 έγγραφό μας προς το Κ.Λ. Βόλου.
7. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2131.13/8305/2017/30-11-2017 έγγραφο του Κ.Λ. Βόλου.
8. Τη διαπίστωση ότι ο χώρος όπου προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων μονίμου αγκυροβολίου
τυγχάνει να γειτνιάζει άμεσα με το χώρο στάθμευσης (Parking) του κεντρικού προβλήτα του λιμένα,
γεγονός που, υπό προϋποθέσεις, επιλύει το αναφερόμενο, επί του εγγράφου του Κ.Λ. Βόλου (της
παρ. 7 ανωτέρω), πρόβλημα στάθμευσης των αυτοκινήτων που προβλέπεται να προσέρχονται στο
σημείο προς εξυπηρέτηση, είτε των επιβατών των σκαφών που θα ελλιμενίζονται στις υπό
χωροθέτηση θέσεις, είτε λοιπών αναγκών των εν λόγω σκαφών.
9. 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.
10. Τη διαπίστωση πως οι υφισταμένως χωροθετημένες θέσεις μονίμου αγκυροβολίου στο
λιμένα ανέρχονται σε 233 (ΚΠ: 94, ΔΠ: 103, ΚΥΜ/ΣΤΗΣ: 36).
11. Την αναγκαιότητα χωροθέτησης νέων θέσεων μονίμου αγκυροβολίου, προκειμένου όπως
εξυπηρετηθούν ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (εκκρεμούν προς ικανοποίηση αντίστοιχες
αιτήσεις-υφισταμένως 51).
EΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
1. Τη χωροθέτηση θέσεων μονίμου αγκυροβολίου στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του
κρηπιδώματος της δυτικής πλευράς του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου, όπως αυτές έχουν
αποτυπωθεί με αριθμούς (συνεχής αύξουσα σειρά) από 01 έως και 34 στο επισυναπτόμενο στην
παρούσα, φέρον ημερομηνία 07/11/2017, τοπογραφικό διάγραμμα και σχέδιο γενικής διάταξης
σκαφών, που εκπονήθηκε από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η ονομασία των θέσεων αυτών θα

-2αποτελείται από το αρκτικόλεξο ΔΚΠ (δυτικός κεντρικός προβλήτας) ως πρόθεμα και στη συνέχεια
τον αριθμό έκαστης θέσης (από ΔΚΠ 01 έως και ΔΚΠ 34).
2. Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού των ορίων και της αρίθμησης των
χωροθετούμενων θέσεων μονίμου αγκυροβολίου, επί του μετώπου του κρηπιδώματος και
τοποθέτησης (και πάλι επί του μετώπου του κρηπιδώματος) σχετικών πληροφοριακών πινακίδων.
3. Την έγκριση εγκατάστασης τριών ακόμη (υφίστανται ήδη δύο) πυλώνων (pillar)
ηλεκτροδότησης/υδροδότησης σκαφών και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών επέκτασης των
αντίστοιχων δικτύων.
4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε., όπως προβεί σε
κάθε αναγκαία ενέργεια σύντομης διεκπεραίωσης των ανωτέρω.
5. Η διάθεση των θέσεων που χωροθετήθηκαν με την παρούσα, θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της
Ο.Λ.Β. Α.Ε., δια τροποποιήσεως του σχετικού εσωτερικού (της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Κανονισμού, έπειτα
από την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων τεχνικών παρεμβάσεων.
Στη συνέχεια ο κ. 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

ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη χωροθέτηση θέσεων μονίμου αγκυροβολίου στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του
κρηπιδώματος της δυτικής πλευράς του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου, όπως αυτές έχουν
αποτυπωθεί με αριθμούς (συνεχής αύξουσα σειρά) από 01 έως και 34 στο επισυναπτόμενο στην
παρούσα, φέρον ημερομηνία 07/11/2017, τοπογραφικό διάγραμμα και σχέδιο γενικής διάταξης
σκαφών, που εκπονήθηκε από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η ονομασία των θέσεων αυτών θα
αποτελείται από το αρκτικόλεξο ΔΚΠ (δυτικός κεντρικός προβλήτας) ως πρόθεμα και στη συνέχεια
τον αριθμό έκαστης θέσης (από ΔΚΠ 01 έως και ΔΚΠ 34).
2. Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού των ορίων και της αρίθμησης των
χωροθετούμενων θέσεων μονίμου αγκυροβολίου, επί του μετώπου του κρηπιδώματος και
τοποθέτησης (και πάλι επί του μετώπου του κρηπιδώματος) σχετικών πληροφοριακών πινακίδων.
3. Την έγκριση εγκατάστασης τριών ακόμη (υφίστανται ήδη δύο) πυλώνων (pillar)
ηλεκτροδότησης/υδροδότησης σκαφών και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών επέκτασης των
αντίστοιχων δικτύων.
4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε., όπως προβεί σε
κάθε αναγκαία ενέργεια σύντομης διεκπεραίωσης των ανωτέρω.
5. Η διάθεση των θέσεων που χωροθετήθηκαν με την παρούσα, θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της
Ο.Λ.Β. Α.Ε., δια τροποποιήσεως του σχετικού εσωτερικού (της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Κανονισμού, έπειτα
από την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων τεχνικών παρεμβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3921
Ο Πρόεδρος ΔΣ
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

