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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Απόφασης: 77/2015
Ημέρ. Απόφασης: 03/06/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 08/2015 από 03/06/2015.
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 03η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας

Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτικού 08/28-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου
Δ.Κ.Κ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλπουρτζή Ελένη
2.Παπουτσάς Δαμιανός
3. Αγησίλαος Μάνης
4.Παπουτσά Σταυρούλα
5.Αποστόλου Μιχαήλ
6. Αιγινίτης Ηλίας
7. Μαλτάς Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία
για την τήρηση των πρακτικών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέμα 2Ο :
Περί ψηφίσεως κανονιστικής απόφασης ρύθμισης Κυκλοφοριακών θεμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στις
προγενέστερες με αρ. 06/2005 και 05/2010 Κανονιστικές αποφάσεις ρύθμισης
κυκλοφοριακών του Δήμου Μυκόνου και του Δ.Λ.Τ.Μ. και εισηγήθηκε την ψήφιση μίας νέας
κανονιστικής μόνο για την Χερσαία Ζώνη του Παλαιού Λιμένα όπως κάτωθι:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρον 1ο
Με τον χαρακτηρισμό με τον χαρακτηρισμό «Γιαλός Μυκόνου» ορίζουμε με την παρούσα
κανονιστική διάταξη το τμήμα με αρχή την είσοδο της πόλεως κάτωθεν του κτιρίου ΟΤΕ και
μέχρι και την περιοχή της πλατείας Καραολή Δημητρίου.

Άρθρον 2ο
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου όλων των δικύκλων μοτοποδηλάτων-
μοτοσικλετών για όλες τις ώρες και για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, στο Γιαλό Μυκόνου όλων των νέου τύπου σπαστών
τρίκυκλων μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών για όλες τις ώρες και για όλη τη διάρκεια του
χρόνου.
3.  Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των Ι.Χ επιβατηγών αυτοκινήτων.
4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των Ι.Χ και Δ. Χ επαγγελματικών
αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενός τόνου.
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5. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των εκτελούντων μεταφορές ΙΧ
και ΔΧ τρίκυκλων (παραδοσιακού τύπου), από ώρα 12.00πμ έως 06.00πμ  της επομένης εις
παραλία Μυκόνου (τμήμα οριζόμενο από καφενείο Κονταρίνη μέχρι πλ. Καραολή) και από
14.30πμ έως 06.00 π.μ της επομένης στο Γιαλό Μυκόνου.
Σε κάθε περίπτωση τα τρίκυκλα αυτά πρέπει να ελέγχονται για την κίνηση τους  με ασφαλή
ταχύτητα, όπως  και προβλήματα ηχορύπανσης που δημιουργούν (απουσία σιγαστήρων,
κομμένοι , κλπ).
6. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των μηχανημάτων έργων και
αυτοκινήτων έτοιμου σκυροδέματος, για όλες τις ώρες και για όλη την διάρκεια του χρόνου.
7. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου,  των τρακτέρ και γεωργικών
μηχανημάτων όλων των τύπων για όλες τις ώρες και για όλη την διάρκεια του χρόνου.
8. Απαγορεύεται η κυκλοφορία & στάθμευση όλων των Ι.Χ επιβατηγών αυτοκινήτων στο
τμήμα του Γιαλού Μυκόνου από 01-03 μέχρι και 30-11 εκάστου έτους και για όλες τις ώρες.
Με απόφαση του/της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, όποτε κρίνεται
απαραίτητο, δύναται να επιμηκύνεται το διάστημα απαγόρευσης εισόδου στον Γιαλό
Μυκόνου.
9.Απαγορεύεται  η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου των βυτιοφόρων νερού και καυσίμων
για όλον τον χρόνο, άνω του ενός τόνου.

Άρθρον 3ο
1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου των επαγγελματικών αυτοκινήτων με
ωφέλιμο φορτίο μέχρι ενός τόνου για φορτοεκφόρτωση και μόνο, για μεν την παραλία από
06.00πμ έως 11.00πμ (τμήμα οριζόμενο  από καφενείο Κονταρίνη μέχρι πλατεία Καραολή)
για δε τον υπόλοιπο Γιαλό της Μυκόνου (από ΟΤΕ μέχρι Μαντώ) από 06.00 πμ έως 14.30μ.μ.,
για κάθε μέρα όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως και κατηγορίας αυτοκινήτων
με ωφέλιμο φορτίο μικρότερο του ενός τόνου από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου στο
τμήμα του δρόμου που βρίσκεται εντός της πόλης από το κτίριο ΟΤΕ μέχρι την πλατεία
Μαντώ.
4. Επιτρέπεται η κυκλοφορία στο Γιαλό, των φορτηγών μεταφοράς λυμάτων, των οχημάτων
παντός τύπου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, σε έκτακτες περιπτώσεις.

Άρθρο 4ο
Απαγορεύεται η στάθμευση πάσης φύσεως και κατηγορίας τροχοφόρων στο Γιαλό Μυκόνου
για όλες τις ώρες καθ όλο το χρόνο εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος από 01
Δεκεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου που επιτρέπεται η στάθμευση τροχοφόρων στο τμήμα του
δρόμου το οριζόμενο από το κτίριο του ΟΤΕ μέχρι την παραλία της Μυκόνου και
συγκεκριμένα μέχρι το Καφενείο Κονταρίνη.
Απαγορεύεται η στάθμευση επαγγελματικών αυτοκινήτων στο Γιαλό Μυκόνου για όλες τις
ώρες καθ όλο το χρόνο εξαιρουμένων των επαγγελματικών αυτοκινήτων των ντόπιων
παραγωγών που επιτρέπεται η στάθμευση  παραπλεύρως της πάγκας των αλιέων από ώρα
06.00πμ έως 11.30πμ. Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα των αλιέων και μόνον, επί της Πλατείας
Καραολή Δημητρίου εξαιρούνται της απαγόρευσης από ώρα 06.00πμ  έως 11.30πμ
καθημερινά.
Με απόφαση του/της προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να
παρατείνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για δεκαπέντε λεπτά της ώρα η
στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των παραγωγών στο προαναφερόμενο σημείο
επί του Γιαλού (παραπλεύρως της πάγκας των αλιέων)με την προϋπόθεση ότι το επιπλέον
τέταρτο της ώρας είναι αναγκαίο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου παραγωγού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των αλιέων
επί της Πλατείας Καραολή Δημητρίου.
Άρθρον 5ο
Επιτρέπεται η στάθμευση στην παραλία της Μυκόνου και συγκεκριμένα έναντι πιάτσας
ΤΑΞΙ (άγαλμα Μαντώ) των εκτελούντων μεταφορές ΙΧ τρίκυκλων, (παλαιού τύπου), για τις
ώρες που επιτρέπεται και η κυκλοφορία τους ήτοι από 06.00 πμ έως 14.30 μμ.
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Επιτρέπεται η στάθμευση επαγγελματικών αυτοκινήτων  των παραγωγών στην παραλίας της
Μυκόνου παραπλεύρως  της πάγκας των αλιέων από ώρα 06.00πμ έως 11.30πμ
Επιτρέπεται επίσης η στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των αλιέων  επί της
Πλατείας Καραολή και Δημητρίου από ώρα 06.00 πμ έως 11.30 πμ κάθε ημέρα και για όλο το
χρόνο.
Με απόφαση του/της προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να
παρατείνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για δεκαπέντε λεπτά της ώρα η
στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των παραγωγών στο προαναφερόμενο σημείο
επί του Γιαλού (παραπλεύρως της πάγκας των αλιέων)με την προϋπόθεση ότι το επιπλέον
τέταρτο της ώρας είναι αναγκαίο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου παραγωγού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των αλιέων
επί της Πλατείας Καραολή Δημητρίου.
Άρθρον 6ο
Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη του Δ.Λ.Τ.Μ.
Άρθρον 7ο
Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει από την δημοσίευση και ανάρτησή της διώκονται
και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν 614/77 περί ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν 894/79 .

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Tην εισήγηση της Προέδρου.
2. Την 06/2005 απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ.
3. Την 05/2010 απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ.
4. Την 14/2015 απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ.
5. Την 27321/10941 Έγκριση της υπ’αριθμ. 78/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.

για την επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 54/2009 προηγούμενης απόφασής του (ΦΕΚ
502/02-10-2009)

6. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
7. Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»
8. Τον Ν. 3153/2003  (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-03) « Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση,

κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ».
9. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων

διατάξεων»
10. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
11. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
12. Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».
13. Την  υπ’αριθμ. 27321/10941 Απόφαση Γεν.Γραμ.Περ.Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ ΑΑΠ

502/02-10-2009)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κάτωθι κανονιστικής μόνο για την Χερσαία Ζώνη του Παλαιού Λιμένα :

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρον 1ο
Με τον χαρακτηρισμό με τον χαρακτηρισμό «Γιαλός Μυκόνου» ορίζουμε με την παρούσα
κανονιστική διάταξη το τμήμα με αρχή την είσοδο της πόλεως κάτωθεν του κτιρίου ΟΤΕ και
μέχρι και την περιοχή της πλατείας Καραολή Δημητρίου.

Άρθρον 2ο
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου όλων των δικύκλων μοτοποδηλάτων-
μοτοσικλετών για όλες τις ώρες και για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
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2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, στο Γιαλό Μυκόνου όλων των νέου τύπου σπαστών
τρίκυκλων μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών για όλες τις ώρες και για όλη τη διάρκεια του
χρόνου.
3.  Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των Ι.Χ επιβατηγών αυτοκινήτων.
4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των Ι.Χ και Δ. Χ επαγγελματικών
αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενός τόνου.
5. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των εκτελούντων μεταφορές ΙΧ
και ΔΧ τρίκυκλων (παραδοσιακού τύπου), από ώρα 12.00πμ έως 06.00πμ  της επομένης εις
παραλία Μυκόνου (τμήμα οριζόμενο από καφενείο Κονταρίνη μέχρι πλ. Καραολή) και από
14.30πμ έως 06.00 π.μ της επομένης στο Γιαλό Μυκόνου.
Σε κάθε περίπτωση τα τρίκυκλα αυτά πρέπει να ελέγχονται για την κίνηση τους  με ασφαλή
ταχύτητα, όπως  και προβλήματα ηχορύπανσης που δημιουργούν (απουσία σιγαστήρων,
κομμένοι , κλπ).
6. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου, όλων των μηχανημάτων έργων και
αυτοκινήτων έτοιμου σκυροδέματος, για όλες τις ώρες και για όλη την διάρκεια του χρόνου.
7. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου,  των τρακτέρ και γεωργικών
μηχανημάτων όλων των τύπων για όλες τις ώρες και για όλη την διάρκεια του χρόνου.
8. Απαγορεύεται η κυκλοφορία & στάθμευση όλων των Ι.Χ επιβατηγών αυτοκινήτων στο
τμήμα του Γιαλού Μυκόνου από 01-03 μέχρι και 30-11 εκάστου έτους και για όλες τις ώρες.
Με απόφαση του/της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, όποτε κρίνεται
απαραίτητο, δύναται να επιμηκύνεται το διάστημα απαγόρευσης εισόδου στον Γιαλό
Μυκόνου.
9.Απαγορεύεται  η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου των βυτιοφόρων νερού και καυσίμων
για όλον τον χρόνο, άνω του ενός τόνου.

Άρθρον 3ο
1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία στο Γιαλό Μυκόνου των επαγγελματικών αυτοκινήτων με
ωφέλιμο φορτίο μέχρι ενός τόνου για φορτοεκφόρτωση και μόνο, για μεν την παραλία από
06.00πμ έως 11.00πμ (τμήμα οριζόμενο  από καφενείο Κονταρίνη μέχρι πλατεία Καραολή)
για δε τον υπόλοιπο Γιαλό της Μυκόνου (από ΟΤΕ μέχρι Μαντώ) από 06.00 πμ έως 14.30μ.μ.,
για κάθε μέρα όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως και κατηγορίας αυτοκινήτων
με ωφέλιμο φορτίο μικρότερο του ενός τόνου από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου στο
τμήμα του δρόμου που βρίσκεται εντός της πόλης από το κτίριο ΟΤΕ μέχρι την πλατεία
Μαντώ.
4. Επιτρέπεται η κυκλοφορία στο Γιαλό, των φορτηγών μεταφοράς λυμάτων, των οχημάτων
παντός τύπου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, σε έκτακτες περιπτώσεις.

Άρθρο 4ο
Απαγορεύεται η στάθμευση πάσης φύσεως και κατηγορίας τροχοφόρων στο Γιαλό Μυκόνου
για όλες τις ώρες καθ όλο το χρόνο εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος από 01
Δεκεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου που επιτρέπεται η στάθμευση τροχοφόρων στο τμήμα του
δρόμου το οριζόμενο από το κτίριο του ΟΤΕ μέχρι την παραλία της Μυκόνου και
συγκεκριμένα μέχρι το Καφενείο Κονταρίνη.
Απαγορεύεται η στάθμευση επαγγελματικών αυτοκινήτων στο Γιαλό Μυκόνου για όλες τις
ώρες καθ όλο το χρόνο εξαιρουμένων των επαγγελματικών αυτοκινήτων των ντόπιων
παραγωγών που επιτρέπεται η στάθμευση  παραπλεύρως της πάγκας των αλιέων από ώρα
06.00πμ έως 11.30πμ. Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα των αλιέων και μόνον, επί της Πλατείας
Καραολή Δημητρίου εξαιρούνται της απαγόρευσης από ώρα 06.00πμ  έως 11.30πμ
καθημερινά.
Με απόφαση του/της προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να
παρατείνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για δεκαπέντε λεπτά της ώρα η
στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των παραγωγών στο προαναφερόμενο σημείο
επί του Γιαλού (παραπλεύρως της πάγκας των αλιέων)με την προϋπόθεση ότι το επιπλέον
τέταρτο της ώρας είναι αναγκαίο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου παραγωγού.
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για την στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των αλιέων
επί της Πλατείας Καραολή Δημητρίου.

Άρθρον 5ο
Επιτρέπεται η στάθμευση στην παραλία της Μυκόνου και συγκεκριμένα έναντι πιάτσας
ΤΑΞΙ (άγαλμα Μαντώ) των εκτελούντων μεταφορές ΙΧ τρίκυκλων, (παλαιού τύπου), για τις
ώρες που επιτρέπεται και η κυκλοφορία τους ήτοι από 06.00 πμ έως 14.30 μμ.
Επιτρέπεται η στάθμευση επαγγελματικών αυτοκινήτων  των παραγωγών στην παραλίας της
Μυκόνου παραπλεύρως  της πάγκας των αλιέων από ώρα 06.00πμ έως 11.30πμ
Επιτρέπεται επίσης η στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των αλιέων  επί της
Πλατείας Καραολή και Δημητρίου από ώρα 06.00 πμ έως 11.30 πμ κάθε ημέρα και για όλο το
χρόνο.
Με απόφαση του/της προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να
παρατείνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για δεκαπέντε λεπτά της ώρα η
στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των παραγωγών στο προαναφερόμενο σημείο
επί του Γιαλού (παραπλεύρως της πάγκας των αλιέων)με την προϋπόθεση ότι το επιπλέον
τέταρτο της ώρας είναι αναγκαίο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου παραγωγού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την στάθμευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων των αλιέων
επί της Πλατείας Καραολή Δημητρίου.

Άρθρον 6ο
Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη του Δ.Λ.Τ.Μ.

Άρθρον 7ο
Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει από την δημοσίευση και ανάρτησή της διώκονται
και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν 614/77 περί ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν 894/79 .

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική
Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα
Τεχνικής Υποστήριξης για  τον κατά νόμο έλεγχο και αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί: α)
στο Λιμεναρχείο Μυκόνου και β) στον Δήμο Μυκόνου και να δημοσιευθεί περίληψη της σε
μία τοπική εφημερίδα.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 77/2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Πρόεδρος

Καλπουρτζή Ελένη

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παπουτσάς Δαμιανός
2. Παπουτσά Σταυρούλα
3. Μάνης Αγησίλαος
4. Αποστόλου Μιχαήλ
5. Αιγινίτης Ηλίας
6. Μαλτάς Παναγιώτης
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