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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  22432/4581 (1)
Επικύρωση των οριογραμμών υδατορεμάτων στην περιο−

χή «Λυγαριά» (απέναντι από τη μικρή νήσο Γλαρο−
νήσι στα νότια της ν. Σερίφου) του Δήμου Σερίφου 
νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων πλησίον γεωτεμα−
χίων ιδιοκτησίας Ιωάννη Σακελαρίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, «Περί 

διοικητικής αποκέντρωσης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2853/16−7−1922 «Περί υδραυλι−

κών εν γένει έργων και αστυνόμευσης των Δημοσίων 
Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοι−
χες του Ν.Δ. 10/29−12−1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του Π.Δ. 18/21−3−1924 (ΦΕΚ 61Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25−4−2002), 
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. 
και 96/61 Ε.Ε. και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 
αυτού «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 
για τα υδατορέματα», όπως αυτό ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3046/304/3−2−
1989 (ΦΕΚ 59Δ΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτής, «Δόμηση κοντά σε 
ρέματα».

5. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄/ 
30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−

φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλων διατάξεων», ως ισχύουν.

6. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄/ 
13.6.1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οι−
κισμών της χώρας και άλλων διατάξεων», όπως ισχύει.

7. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄/ 
9−3−1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας».

8. Την υπ’ αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 
«Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έρ−
γων», ως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236Α) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

11. Την υπ’ αριθμ. οικ.1561/17−03−2011 (ΦΕΚ 445/Β΄/ 
21−03−2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου παροχής εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» κ.λπ.

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 4116/Α.Φ.9/17−5−2011 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου με θέμα «Διαδικασία οριοθέτησης ρεμάτων».

13. Η υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 7681/Α.Φ.2.6/11−8−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου «Άσκηση αρμοδιοτήτων οριοθέτησης ρεμάτων 
και λοιπά».

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 40719/12−10−2011 έγγραφο Τμήμα−
τος Δ΄ Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής 
Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ.

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73193/6538/01−11−2011 έγγρα−
φο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περι−
βάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος μελέτης στην 
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυν−
σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορισμού των 
οριογραμμών υδατορεμάτων πλησίον της θέσεως Γλα−
ρονήσι στα νότια της νήσου Σερίφου, με θεωρημένα 
το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο χαράσσονται 
τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική έκθεση με τους 
υδραυλικούς υπολογισμούς.

16. Την υπ’ αριθμ. 160/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου με την οποία 
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γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την οριοθέτηση των ρεμά−
των πλησίον της θέσεως Γλαρονήσι στα νότια της νήσου 
Σερίφου με την παρατήρηση «πως η ονομασία Γλαρονήσι 
είναι το νησί απέναντι, η ευρύτερη περιοχή που είναι τα 
ρέματα αυτά είναι μεταξύ Βαγιάς και Καλό Αμπέλι με 
συγκεκριμένο τοπωνύμιο «Λυγαριά» και με αριστερό όριο 
τη θέση «Ατσίδες», «Γλυφάδα» είναι κοντά στη θάλασσα 
κ.λπ.» οπότε η περιοχή είναι «Λυγαριά» (απέναντι από 
τη μικρή νήσο Γλαρονήσι στα νότια της ν. Σερίφου) του 
Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων. 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11073/25−11−2011 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας μας προς την Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου 
της Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12163/5−12−2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 12226/8−12−2011 έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας προς την Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου 
της Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 12617/21 −12−2011 έγγραφο 
(γνωμοδότηση) της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της 
Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αιγαίου.

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1073/273/11−1−2012 έγγραφο 
της Υπηρεσίας μας προς την Δ/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΚΑ, με θέμα: «Διαβίβαση φακέλου μελέτης «Οριο−
θέτησης ρεμάτων πλησίον της θέσεως Γλαρονήσι στα 
νότια της νήσου Σερίφου Ν. Κυκλάδων» προς επικύ−
ρωση− καθορισμό ορίων», με το οποίο διαβιβάστηκε ο 
φάκελος μελέτης θεωρημένος και από την Υπηρεσία 
μας με ημερομηνία θεώρησης 11−01−2012, προκειμένου 
για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών των ρε−
μάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό.

22. Το με α.π. οικ. 160801/1052/16−5−2012 έγγραφο 
του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής 
Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με θέμα: “Επιστρο−
φή φακέλου μελέτης «Οριοθέτησης ρεμάτων πλησίον 
της θέσεως Γλαρονήσι στα νότια της νήσου Σερίφου 
Ν. Κυκλάδων»”, με το οποίο επιστράφηκε ο φάκελος, 
λόγω μη αρμοδιότητας.

23. Τον φάκελο της μελέτης ο οποίος περιέχει Τοπο−
γραφικό Διάγραμμα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση 
κ.λπ. που διαβιβάστηκε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου 
Αιγαίου της Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

24. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δημοσίου και του Δήμου Σερίφου, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές των υδατορέματων 
στην περιοχή «Λυγαριά» (απέναντι από τη μικρή νήσο 
Γλαρονήσι στα νότια της ν. Σερίφου) του Δήμου Σερίφου 
νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων πλησίον γεωτεμαχίων 
ιδιοκτησίας Ιωάννη Σακελαρίου,

για το ρέμα 1: έτσι όπως σημειώνεται με κόκκινο χρώ−
μα η πολυγωνική γραμμή Κ1, Κ1−Α, Κ2, Κ2−Α, Κ3, Κ4, Κ5, 
Κ6, Κ7, Κ8 στη μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή Κ9, 
Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20, Κ21, 
Κ22 στην απέναντί της,

για το ρέμα 2: έτσι όπως σημειώνεται με κόκκινο χρώ−
μα η πολυγωνική γραμμή Κ23, Κ24, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28, 
Κ29, Κ30, Κ31, Κ32, Κ33, Κ34, Κ35, Κ36, Κ37, Κ38, Κ39 στη 
μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή Κ40−Α, Κ40, Κ41, 
Κ42,.... έως και Κ54 στην απέναντί της,

για το ρέμα 3: έτσι όπως σημειώνεται με κόκκινο χρώ−
μα η πολυγωνική γραμμή Κ40−Α, Κ55, Κ55−Α, Κ56, Κ57, 
Κ58 στη μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή Κ59, Κ60, 
Κ61, Κ62, Κ63, Κ64 στην απέναντί της,

(τα σημεία των οποίων είναι εξαρτημένα από το 
Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφι−
κού Διαγράμματος που υπογράφεται από τον Βασί−
λειο Παπαζήση, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και 
έχει θεωρηθεί στις 12−9−2011 από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
συνοδεύει την μελέτη και τεχνική έκθεση καθορισμού 
οριογραμμών του τμήματος του υδατορέματος αυτού 
ομοίως θεωρημένη στις 12−9−2011 από την παραπάνω 
Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η 
ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

  Ερμούπολη, 30 Μαΐου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 23873/4833 (2)
Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος 

στην περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου 
Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Μαριάννας συζ. Νικο λάου 
Αναγνώστου και Αντωνίας συζ. Γεωργίου Σούφλα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, «Περί 

διοικητικής αποκέντρωσης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2853/16−7−1922 «Περί υδραυλικών 

εν γένει έργων και αστυνόμευσης των Δημοσίων Υδά−
των», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του 
Ν.Δ. 10/29−12−1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις δια τάξεις 
του Π.Δ. 18/21−3−1924 (ΦΕΚ 61Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25−4−2002), 
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. 
και 96/61 Ε.Ε. και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 
αυτού «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 
για τα υδατορέματα», όπως αυτό ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3046/304/3−2−1989 
(ΦΕΚ 59Δ΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
«Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 6 αυτής, «Δόμηση κοντά σε ρέματα».

5. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄/ 
30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλων διατάξεων», ως ισχύουν.

6. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄/ 
13.6.1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων», όπως ισχύει.

7. Τις οικείες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄/ 
9−3−1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας».

8. Την υπ’ αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Αστυνόμευση 
ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων», ως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1561/17−03−2011 (ΦΕΚ 445/Β΄/21−03−2011) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» κ.λπ.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4116/Α.Φ.9/17−5−2011 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου με θέμα «Διαδικασία οριοθέτησης ρεμάτων».

13. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 7681/Α.Φ.2.6/11−8−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
«Άσκηση αρμοδιοτήτων οριοθέτησης ρεμάτων και λοιπά».

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40719/12−10−2011 έγγραφο Τμή−
ματος Δ΄ Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής 
Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ.

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Υ. 5168/21−12−2010 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Κυκλάδων με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος 
μελέτης στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέ−
ματος στην περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου 
Μυκόνου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Μαριάννας 
συζ. Νικολάου Αναγνώστου και Αντωνίας συζ. Γεωργίου 
Σούφλα με θεωρημένα το τοπογραφικό διάγραμμα στο 
οποίο χαράσσονται τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική 
έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς.

16. Την υπ’ αριθμ. 138/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου με την οποία γνω−
μοδοτεί θετικά, όπως γνωμοδοτεί, υπέρ της οριοθέτησης 
του υδατορέματος και λοιπά αναφερόμενα σχετικά με την 
μελέτη οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος στην 
περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού 
Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Μαριάννας συζ. Νικολάου Ανα−
γνώστου και Αντωνίας συζ. Γεωργίου Σούφλα.

17. Την υπ’ αριθμ. 26618/16611/22−9−2009 Απόφαση Γεν. 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Καθορισμός 
ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Κόρφος−Άγιοι Κων−
σταντίνοι», νήσου Μυκόνου» (ΦΕΚ 433Δ΄/2−10−2009).

18. Το υπ’ α.π. οικ. 2491/8−3−2011 έγγραφο της Δ/νσης 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο επι−
στράφηκε ο φάκελος λόγω ανάγκης συμπληρώ σεων.

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 66285/5939(2011)/10−5−2012 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξι−
ακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Δ/νση 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου φάκελοι για οριοθετήσεις ρεμάτων, μεταξύ των οποίων 
επαναδιαβιβάστηκε και ο φάκελος μελέτης με συμπληρώσεις και 
σχετική αιτιολογική−εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό των 
οριογραμμών τμήματος του ρέματος στην περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» 
Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτη−
σία Μαριάννας συζ. Νικολάου Αναγνώστου και Αντωνίας συζ. 
Γεωργίου Σούφλα με θεωρημένα το τοπογραφικό διάγραμμα 
στο οποίο χαράσσονται τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική 
έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς.

20. Τον φάκελο της μελέτης που διαβιβάστηκε στην 
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Δ/νσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο οποίος περιέχει Τοπο−
γραφικό Διάγραμμα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση 
κ.λπ. και το συμπληρωματικό τεύχος.

21. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου 
και του Δήμου Μυκόνου, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος υδατορέματος στην 
περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυ−
κλάδων στην ιδιοκτησία Μαριάννας συζ. Νικολάου Αναγνώστου 
και Αντωνίας συζ. Γεωργίου Σούφλα, έτσι όπως σημειώνεται 
με κόκκινο χρώμα η πολυγωνική γραμμή 0,1,2,3,4,...έως και 27 
στη μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή 28,29,30,31,... έως και 61 
στην απέναντι της, (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα 
από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού 
Διαγράμματος που υπογράφεται από τον Παναγιώτη Στάθη, 
Τοπογράφο Μηχανικό και έχει θεωρηθεί στις 13−9−2010 από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Κυκλάδων και συνοδεύει την μελέτη και τεχνική έκθεση 
καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του υδατορέματος 
αυτού ομοίως θεωρημένη στις 13−9−2010 από την παραπάνω 
Υπηρεσία και το συμπληρωματικό τεύχος μελέτης θεωρημένο 
στις 09−05−2012 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλο−
ντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η 
ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

  Ερμούπολη, 30 Μαΐου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ    
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