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Θέμα: Επισημάνσεις για την ειδική μελέτη αξιολόγησης του λιμανιού του
Βόλου που εντάσσεται στο επικαιροποιημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα
αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.
Αξιότιμε κ. Καραμανέα,
Σε σχέση με το ζήτημα της εγκατάστασης μαρίνας στο λιμάνι του Βόλου με
προϋπολογισμό του έργου 150.000.000 ευρώ που σας έχουμε θέσει, μας παραπέμψατε
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στις 19 Ιουνίου 2017 στον πρόεδρο του ΟΛΒ κ. Θ. Σταυριδόπουλο. (βλ. συνημμένα
σχετικά τα ψηφιακά αρχεία 1-4).
Από το τύπο σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη
αξιολόγησης του λιμανιού του Βόλου, που εντάσσεται στο επικαιροποιημένο
επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης με φορέα υλοποίησης το ΤΑΙΠΕΔ και ότι από
αυτή τη μελέτη θα κριθεί κατά πόσο το τοπικό μας λιμάνι μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς
και η μορφή των επενδύσεων που θα προσελκύσει. Αναφέρεται δε στο δημοσίευμα (βλ
σχετική ψηφιακή σύνδεση) ότι προβλέπεται παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης
συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών των
οργανισμών λιμένων και ότι άμεσα θα ξεκινήσουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για
τις δραστηριότητες των λιμανιών που θα επιλεχθούν να αξιοποιηθούν.
Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων και το ενδιαφέρον που μας έχει εκδηλωθεί από
υποψήφιους επενδυτές, αλλά και της επαγγελματικής ενασχόλησης για 30 χρόνια στο
τομέα ανάπτυξης θαλάσσιων έργων στην περιοχή μας, παρακαλούμε πολύ να
διαβιβάσετε το συνημμένο μας υλικό στους μελετητές, καθώς επίσης και την επιθυμία
μας να γίνει χρήση των στοιχείων μας προς όφελος του Λιμανιού και της πόλης του
Βόλου. Δεν επιθυμούμε καμία αμοιβή για την παραπάνω εργασία που μπορείτε να
βρείτε στις ιστοσελίδες της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ. www.volos-marina.eu και του
Αρχιτεκτονικού Γραφείου Γιαμάκου www.giamakos-architects.com. Επιπλέον, σας
επισημαίνουμε ότι επιθυμούμε συνάντηση με τους μελετητές ώστε εμπεριστατωμένα να
τους τεκμηριώσουμε κάθε επιπλέον ερώτημα σε σχέση με την εγκατάσταση της μαρίνας,
τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες για την προσέλκυση επενδύσεων και όλα όσα έχουμε
πράξει για την υλοποίηση του εγχειρήματος.
Όπως ίσως θα γνωρίζετε, για διάφορους λόγους που δεν μας είναι κατανοητοί δεν
έχουν συμπεριληφθεί ούτε έχουν ουσιωδώς μελετηθεί οι εγκαταστάσεις θαλάσσιου
τουρισμού στο master plan του Λιμένα Βόλου ή άλλες υποστηρίξεις – παροχές λιμένων,
σε σχέση με τον τουρισμό και την αναψυχή. Στις παρακάτω προτάσεις - εν δυνάμει
επενδύσεις - παρουσιάζονται οι σημερινές δυνατότητες σε δύο σημεία της πόλης του
Βόλου, που μπορούν να μπουν σε άμεση διαβούλευση και άμεση υλοποίηση.

Πρόκειται για προτάσεις που έχουμε μελετήσει αναλυτικά και σας επισυνάπτονται στα
αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία.

2

Σελίδα 3 από 9

Πρόταση Νο1 – σενάριο 1: Μαρίνα 1500 σκαφών στη θέση ¨Πεδίον του Άρεως¨ (βλ.
Σχετικά 1)

Διαβάστε ON Line την πρότασή μας για τη μαρίνα του Βόλου. Δείτε στη σελίδα 177, στους
πίνακες οικονομικών στοιχείων, πώς η Πόλη του Βόλου - η αγορά μας -, χάνει από 45 έως
100 εκατ. το χρόνο!
https://issuu.com/691228/docs/giamakos_ebook_volos_marina_2016_b
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Πρόταση Νο1 – σενάριο 2: Η ισοδύναμη πρόταση μαρίνας στην περιοχή τελωνείου (Λ1
και Λ2) - συγκριτική αξιολόγηση με το ¨Πεδίον του Άρεως¨ (1000 θέσεις).

Η πόλη επωφελείται αντίστοιχα σε έσοδα και η επένδυση εδώ είναι πολύ μικρότερη,
καθώς πολλές εγκαταστάσεις συμπληρώνονται από το Βόλο. Η αμεσότητα με την πόλη
είναι μεγάλη και το έργο μπορεί να λειτουργήσει σήμερα. Η οικονομική ευρωστία επίσης
είναι μεγάλη, αλλά στο ¨Πεδίον του Άρεως¨ μπορεί να αξιοποιηθεί η Δημοτική
περιουσία, με πρόσθετες υποδομές (Εκθεσιακό, μουσεία κλπ.) και να υπάρξει επίδραση
στην ευρύτερη αστική ανάπτυξη στη Νεάπολη.
Χάνονται μια θέση κρουαζιερόπλοιου και μισός προβλήτας για τη διαχείμαση, ενώ οι
ανατολικές πλωτές φτάνουν μέχρι το ύψος που βρίσκεται σήμερα το κτίριο της Τράπεζας
της Ελλάδος στην παραλία, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει τοπικές αντιδράσεις.
Τα δύο περιβάλλοντα είναι διαφορετικά. Αυτή η μαρίνα έχει έντονα αστικό χαρακτήρα,
ενώ στο ¨Πεδίον του Άρεως¨ προσομοιάζει σε τουριστικό θέρετρο και πάρκο.
Αν η πόλη είχε σαφή προσανατολισμό προς τον τουρισμό, θα μπορούσε να
απομακρύνει την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού που τίποτα δεν αποδίδει στην
πόλη, και να υλοποιήσει και τα δύο έργα που φέρνουν 200 εκ. ετησίως και περίπου
12.000 θέσεις εργασίας.
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Πρόταση Νο2: Εναλλακτική πρόταση μαρίνας 750 σκαφών στον Κεντρικό Προβλήτα και
το Τελωνείο (Βλ. Σχετικά 4) και μια θέση για Κρουαζιερόπλοιο.

Η πρότασή βασίζεται στην προσαρμογή της μελέτης του Αρχιτεκτονικού Γραφείου
Γιαμάκου, που έγινε για λογαριασμό του ΟΛΒ το 1992. Στην ανατολική του κεντρικού
προβλήτα λιμενολεκάνη, μπροστά στο υφιστάμενο κτήριο του Ιάσονα (ένα πολυδύναμο
κτήριο που ποτέ δεν λειτούργησε και που κατασκευάστηκε ύστερα από προκαταρκτική
πρότασή μας για την εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων και τη σύνδεση λιμένα και πόλης),
προτείνεται σειρά πλωτών προβλητών, πεζοδρόμηση του ανατολικού κρηπιδώματος με
παράλληλη απομάκρυνση των αυτοκινήτων από το μέτωπο του κτηρίου, σύνδεση με την
παραλία, δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και σκιάστρων.
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Η κύρια κίνηση οχημάτων μεταφέρεται κεντρικά του προβλήτα με ολοκλήρωση των
ελέγχων στην κεφαλή για τα ΟΓ πλοία (εντός συνθήκης Schengen ) σύμφωνα με τη
πρόταση του 1992. Ένα πολυώροφο κτίριο παρκινγκ έχει από το 1992 επίσης προβλεφθεί
στην δυτική πλευρά του κεντρικού προβλήτα και συμπεριλαμβάνεται τέρμιναλ
λεωφορείων με εναέρια και ισόγεια σύνδεση στο κτίριο του Ιάσονα (ανισόπεδη διέλευση
κύριου άξονα).

Το δυναμικό των σκαφών δεν μπορεί να είναι κάτω από 750, ώστε να υπάρχει το
προσδοκώμενο όφελος για την πόλη του Βόλου, μαζί με αυτά που θα χωροθετηθούν
στην περιοχή τελωνείου. Θα πρέπει να διατεθούν δίπλα στο Σιλό, χερσαίοι χώροι
υποστήριξης σε εργαστήρια κλπ. σύμφωνα με τους πίνακες της PIANG που έχουμε
υποβάλει στην αρχική μας πρόταση.
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Ράμπες-Γερανοί ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, διαχείμαση σκαφών χερσαίες
υποστηρίξεις, ναυτικό μουσείο και όμιλος κλπ. στην περιοχή τελωνείου με αξιοποίηση
υφιστάμενου κτιριολογικού δυναμικού που επίσης υπολείπεται σήμερα σε λειτουργία.
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Τα κτίρια στην περιοχή του τελωνείου προτείνεται να διατεθούν για τις παραπάνω
απαιτήσεις του προγράμματος, ενώ το σιλό προτείνεται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο
μαρίνας.
Είμαστε βέβαιοι πως με οποιαδήποτε από τις παραπάνω προτάσεις, ή και τις δύο,
πολύ σύντομα ο Βόλος θα μετατραπεί σε διεθνές κέντρο θαλάσσιου τουρισμού.
Υπογραμμίζουμε συμπληρωματικά για το προγραμματισμό σας ότι τον Απρίλιο του 2014,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
(EC, 2014). Σύμφωνα με την οδηγία, τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και στρατηγικές
ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, θα έπρεπε μέχρι το 2017 να έχουν
εφαρμοστεί, για να διευκολύνουν τη συνύπαρξη και την αποφυγή των συγκρούσεων
μεταξύ των ανταγωνιστικών θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων. Έπρεπε δηλαδή
μέχρι σήμερα με συγκεκριμένη διαδικασία να έχει δηλωθεί τι γίνεται και πού στη
θάλασσα και έπρεπε να έχουν οριοθετηθεί οι δραστηριότητες, όπως μαρίνες κλπ. με την
προβλεπόμενη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία διαδικασία.
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Αναμένουμε τις εκτιμήσεις σας για τα παραπάνω σχέδια, για τα οποία ζητούμε να
προσκληθούμε να παρουσιάσουμε στον οργανισμό σας, να τεκμηριώσουμε τα οφέλη
που προκύπτουν κυρίως για την πόλη του Βόλου. Για όλες τις προτάσεις είμαστε σε θέση
να εκτιμήσουμε άμεσα προϋπολογισμούς και απόδοση, θέσεις εργασίας κλπ ή και
προδιαγραφές.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για
κάθε πρόσθετη πληροφορία.
www.volos-marina.eu

Βόλος 11 Ιουλίου 2017
Με εκτίμηση
Για την υπό σύσταση Volos Marina Κοιν.Σ.Επ

Σωτήρης Γιαμάκος, Αρχιτέκτων
Αρχιτέκτων, Εκπαιδευτικός

ΥΓ. Οι εργασίες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την ίδρυση της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ. και τη συζήτηση για
τη μαρίνα του Βόλου παρουσιάζονται βιντεοσκοπημένες εδώ: https://maistralinet.wixsite.com/volosmarina/ekdiloseis
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