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ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  

 

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 16/5/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1466 / 13/5/2016 τηλεφωνική λόγω του επείγοντος πρόσκληση 

του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά προκειμένου να  εφαρμοστούν εύρυθμα οι 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν με την αριθ. 15/16 αριθ.πρωτ. 

2132.15/1039/2016/11-5-2016 κανονιστική απόφαση του Λ/ρχη Σύρου με παρουσία των: 

Παρόντες 

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος  Λ/ρχης Σύρου,Κανάκης 

Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, 

Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Καρακατσάνης Γεώργιος,Ζουλός Νικόλαος,Σκιαδά Άννα,Χρυσολωράς 

Θεόδωρος 

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα για το επείγον της 

συνεδρίασης και την συζήτηση του 10
ου

 θέματος που αναφέρεται στην πρόσκληση, 

προκειμένου να  εφαρμοστούν εύρυθμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν με 

την αριθ. 15/16 αριθ.πρωτ. 2132.15/1039/2016/11-5-2016 κανονιστική απόφαση του Λ/ρχη 

Σύρου 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων για τη διευκόλυνση 

κυκλοφορίας και στάθμευσης στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης και έγκριση  θέσεων 

στάσης-στάθμευσης επαγγελματικών και  ΙΧ οχημάτων  στο βόρειο τμήμα του επιβατικού 

λιμένα Ερμούπολης Σύρου (παλαιά αφετηρία ΚΤΕΛ) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου,την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με το συνημμένο σ’αυτήν σχέδιο, σύμφωνα με την 

οποία προτείνεται ,σε συνέχεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με την 

αριθ.166/2016 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ,η  τοποθέτηση 

εύκαμπτων κολωνακίων για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας και στάθμευσης στη χερσαία 

ζώνη λιμένα Ερμούπολης και η έγκριση θέσεων στάσης –στάθμευσης επαγγελματικών και 

ΙΧ οχημάτων στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης και συγκεκριμένα: 

1)Την τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων  ύψους περίπου 45 cm: 

ΑΔΑ: 6ΛΝΨΟΡΝ0-98Λ



 α)Στον χώρο στάθμευσης ΜΟΤΟ  έμπροσθεν  των γραφείων του Δημοτικού 

Λιμενικού     Ταμείου Σύρου  έως τα γραφεία της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων 

Νοτίου Αιγαίου(ΤΕΔΚ),σύμφωνα με την εισήγηση και την υπ’αριθ. 

αριθ.8216/180/12 (ΦΕΚ 16/24.1.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και 

πολεοδομικών   θεμάτων)απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου  

 

β)Στον χώρο στάθμευσης ΜΟΤΟ εκατέρωθεν της δεύτερης νησίδας εντός του 

χώρου πάρκινγκ έναντι των γραφείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου,σύμφωνα με το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο.  

γ)Στον χώρο στάθμευσης ΜΟΤΟ επί της οδού Καταδρομικού Ελλης μπροστά από 

την περιοχή ‘’ΚΥΜΑΤΑ’’,σύμφωνα με την εισήγηση και την υπ’αριθ.8216/180/12 

(ΦΕΚ 16/24.1.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών 

θεμάτων) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.    

 

2)Τον καθορισμό   θέσεων στάσης-στάθμευσης επαγγελματικών και  ΙΧ οχημάτων  στο 

βόρειο τμήμα του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου (παλαιά αφετηρία ΚΤΕΛ) σύμφωνα 

με το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α’) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 

Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και 

ισχύει  

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006)«Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

5)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6)Τις διατάξεις του Ν.2971/2001(ΦΕΚ 285 Α/19.12.2001) «Αιγιαλός,παραλία και άλλες 

διατάξεις» 

7)Tην αριθ.326/1985 (ΦΕΚ 983 Δ’/16-10-86)πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ν.Κυκλάδων 

που αφορά τον καθορισμό χερσαίας ζώνης λιμένα Σύρου Ν.Κυκλάδων 

8)Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ. μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας)και τον 

υπόλοιπο Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/2.3.2007)και ισχύει  

9)Την αριθ.8216/180/12 (ΦΕΚ 16/24.1.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και 

πολεοδομικών θεμάτων)απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου  

10)Την αριθ.14/16 αριθ.πρωτ.2132.15/612/2016/21-3-2016 κανονιστική απόφαση του 

Λ/ρχη Σύρου που αφορά προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη 

Ερμούπολης Σύρου 
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11)Την αριθ.166/2016 απόφαση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  που αφορά 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένα Ερμούπολης 

12)Την αριθ.15/16 αριθ.πρωτ.2132.15/1039/2016/11-5-2016 κανονιστική απόφαση του 

Λ/ρχη Σύρου που αφορά προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη 

Ερρμούπολης Σύρου  

13)Την από 13/5/2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

                                            

                                                      Αποφασίζει ομόφωνα 

1)Την τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων  ύψους περίπου 45 cm: 

 α)Στον χώρο στάθμευσης ΜΟΤΟ  έμπροσθεν  των γραφείων του Δημοτικού 

Λιμενικού     Ταμείου Σύρου  έως τα γραφεία της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων 

Νοτίου Αιγαίου(ΤΕΔΚ),σύμφωνα με την εισήγηση και την υπ’αριθ. 

αριθ.8216/180/12 (ΦΕΚ 16/24.1.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και 

πολεοδομικών   θεμάτων)απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου  

 

β)Στον χώρο στάθμευσης ΜΟΤΟ εκατέρωθεν της δεύτερης νησίδας εντός του 

χώρου πάρκινγκ έναντι των γραφείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου,σύμφωνα με το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο.  

γ)Στον χώρο στάθμευσης ΜΟΤΟ επί της οδού Καταδρομικού Ελλης μπροστά από 

την περιοχή ‘’ΚΥΜΑΤΑ’’,σύμφωνα με την εισήγηση και την υπ’αριθ.8216/180/12 

(ΦΕΚ 16/24.1.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών 

θεμάτων) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.    

 

2)Τον καθορισμό   θέσεων στάσης-στάθμευσης επαγγελματικών και  ΙΧ οχημάτων  στο 

βόρειο τμήμα του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου (παλαιά αφετηρία ΚΤΕΛ) σύμφωνα 

με το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                            

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                           Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                                           Βρεττός Στέφανος 

                                                           Γκίζης Ιάκωβος 

                                                           Κανάκης Γεώργιος 

                                                           Λαρεντζάκης Γεώργιος 

                                                           Παούρης Νικόλαος 

                                                           Προκοπίου Φλώρα 

                                                           Φίλιππα Ιωάννα 

ΑΔΑ: 6ΛΝΨΟΡΝ0-98Λ
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