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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

* Η παρούσα απόφαση μαζί με την έκθεση της Επιτροπής 
και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 13 Νόμου 1078/1980). 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Εγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας στην περιοχή 
«ΚΑΡΙΑΝΗ» Επαρχίας Παγγαίου Ν. Καβάλας, μπρο¬ 
στά από την ιδιοκτησία Ν. Κορόσογλου. 1 

Καθορισμός χειμερίου κύματος επί ιδιοκτησίας Γ. Λιόλιου 2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

ΛριΟ. Κ. 3921/613 πε. 
(1) 

δημιουργίας ζώνης παραλίας στην περιοχή «ΚΑ 
ΙΙΑΝΙ1» Επαρχίας ΙΙαγγαίου Ν. Καβάλας, μπροστι 
από την ιδιοκτησία Ν. Κορόσογλου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 

Λ Ν ΤΤ παρ· 2 και 5 >ου άΡθρου 6 τον 
Λ.Ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», ως αντί- 

Ϊθ78/198θκαν με τίζ διατάξεις ~ου άρ0Ρου 13 του *%οι 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτι¬ 
κού, που διατυπώθηκε στο Φ. 187.2/70/83/17.2.1983 έγγ=α- 
φό του. * *Γ 

3. Γη 176804/30.5.1983 απόφαση του Νομάρχη Καβά¬ 
λας με την οποία επικυρώθηκε η έκθεση της Επιτροπής 
και το (σχετικό^ τοπογραφικό διάγραμμα, που δημοσιεύΟηκε 
στο υπ αριΟ. 539/24.11.1983 ΦΕΚ τ. Δ'. 

4. Τη 0.548/382/19.9.83 κοινή απόφαση των Πρωθυ¬ 
πουργού και 1 πουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμο- 

ζου]ΙεΤων °τθυς Τ<?υπουΡΥ°ύ? Οικονομικών», αποφασί- 

Εγκρίνουμε, για την προσαύξηση του αιγιαλού, τη δη¬ 
μιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή «ΚΑΡΙΑΝΗ» Επαρ- 
χ ας Παγγαίου Ν. Καβάλας, μπροστά από την ιδιοκτησία 
ρ ΛοΡύσογλου όπως αυτή.καθορίστηκε από την αρμοδία 
Επιτροπή του άρθρου 74 του 636/1977 Π. Δ/τος και εικο- 
νιι,εται στο από 12 Ιανουάριου 1982 και με κλίμακα 1 :500 
τοπο γραφικό και υψομετρικό διάγραμμα του Τοπογράφου 
μηχανικού I εωργίου Αδρίμη το οποίο έχει θεωρηθεί από 
τον Δ/ντη της ΔΤΤ Νομ. Καβάλας την 12.1.1983 και 
συνοδεύει την «πό 1 Απριλίου 1982 έκθεση της εν λόγω 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

Άρθρο 74 ΙΊ.Δ. 636/77 

Διά τον καθορισμό το πρώτον των ορίων του αιγιαλού 
στην περιοχή «ΚΑΡΙΑΝΗ Ν. Καβάλας» προ ιδιοκτησίας 
Νικολάου Καρόσογλου. 

Εν Ελευθερ/πόλη τη 1η Απριλίου 1982, οι υπογεγραμ¬ 
μένοι : 

1. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Οικ. Έφορος ΕλευΟ/λεως. 

2. Σερ. ΔεμιρτΓόγλου, Προϊστάμενος Τμημ. Εκτελ. 
Έργων ΔΤΤ Ν. Καβάλας, αναπληρωτής Δ/ντού ΔΤΥ Ν. 
Καβάλας. 

3. Χαράλαμπος Μαρτίνος, Ανθ/ρχος Λ.Σ., Υπολιμενάρ- 
χης Καβάλας. 

Αποτελούντες Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγια- 
λού δυνάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/77 και της υπ' 
αριθ. Ε.Φ. 170622/80 αποφάσεως Νομάρχου (παρ. 1 
άρθρο 63 του Π.Δ. 636/77), συγκληθείσα διά της ΕΦ 
1380/1454/26.3.82 του Προέδρου αυτής μεταβήκαμε επί τό¬ 
που στην προαναφερόμενη περιοχή την 1η Απριλίου 1982. 

Λαβόντες υπόψη : 

1. Την από 29.1.82 αίτηση του ενδιαφερομένου διά της 
οποίας ζητείται ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού στην 
ανωτέρω περιοχή. 

2. Το υπό του Τοπογράφου Μηχ/κού Γεωργίου Αδρίμη 
συνταχθέν την 12.1.1982 τοπογραφικό και υψομετρικό, 
διάγραμμα σε ένα (1) φύλλο πινακίδος σε κλίμακα 1 :500 
ηλεγμένο για την ακρίβεια της αποτυπώσεως υπό του 
τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Φλώρου με 4ο β. στην 
ΤΥΔΚ την 15.3.1982 και θεωρήθηκε από την ΔΤΥ Ν. 
Καβάλας την 12.7.1983, όπως το άρθρο 20 του Ν. 719/77 
ορίζει : 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, καθώς και την προς αυτό σχετική Δικα¬ 
στηριακή και Διοικητική Νομολογία. 

4. Την εκ της επιτοπίου μεταβάσεως σχηματισθείσα 
αντίληψη για το πλάτος της βρεχομένης ζώνης της ξηράς 
και των λοιπών συναφών στοιχείων ήτοι : 

α) Η περιγραφή της μορφολογίας της περιοχής συνί- 
σταται ως εξής : 
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Το έδαφος είναι πεδινό, σχεδόν επίπεδο και η βλάστησή 
του αποτελείται από θάμνους·και διάφορα δένδρα καρπο¬ 
φόρα. 

Στην ανωτέρω περιοχή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν 
γίνει παλαιότερα προσχώσεις και ως εκ τούτου δεν υφί- 
σταται παλαιός αιγιαλός. 

β) Η υφισταμένη σήμερα ακτογραμμή έχει διαμορφωθεί 
χωρίς διαβρώσεις, προσχώσεις και δεν έχουν εκτελεσθεί 
τεχνικά έργα. 

γ) Η θάλασσα είναι ισοβαθής από 0,50 - 1,00 μ. βάθος 
και σε απόσταση 100 - 200 μ. από την ακτή, μη παρου- 
σιάζουσα ξέρες, υφάλους και ανάπτυγμα πελάγους. 

δ) Παλίρροιες και θαλάσσια ρεύματα, τα φυσιολογικά 
της θάλασσας. 

ε) Η διεύθυνση των ανέμων είναι όλων των διευθύνσεων 
εντάσεως μέχρι 7 ΒΡ., αποφασίζει 

1. Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος: 

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού δι’ ερυθράς συνεχούς 
πολυγωνικής γραμμής 1,2,3,4 της οποίας οι κορυφές εξα¬ 
σφαλίζονται από τα σταθερά σημεία I,II,III,IX και των 
οποίων οι συντεταγμένες αναγράφονται στο διάγραμμα. 

β) Την οριογραμμή της παραλίας διά κίτρινης συνεχούς 
πολυγωνικής γραμμής 1,,2',3,,4' και της οποίας οι κορυφές 
εξασφαλίζονται από τα σταθερά σημεία I,II,III,IX. 

2. ΚτΙσματα στη ζώνη της παραλίας δεν υπάρχουν. 
3. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. 

Η επιτροπΑ 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

ΔΗΜ. ΜΕΡΤΖΕΙΜΕΚΗΕ2 ΣΕΡ. ΔΞΜΙΡΤΖΟίΡΛΟιΤ 
> ΧΑΡ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ 

ΑΦήνα, 5 Ιανουάριου 1984 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΧ ΠΙΤΧΙΟΡΗΧ 
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Αριθ. 10934 (2) 

Καθορισμός χειμερίου κύματος επί ιδιοκτησίας. Γ. Λιόλιου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις πράξεις του Α.Ν. 2344/40 «περί Αιγιαλού και 
Παραλίας». 

2. Την υπ* αριθ. Χ.267/6982/7.9.1968 Διαταγή του 
Υπουργ. Οικονομικών. 

3. Την υπ’ αριθ. Δ. 8565/6433/68 Διαταγή του Υπουρ- 
Οικονομικών με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 66/68 
εγκύκλιος του ίδιου Υπουργείου. 

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 263/68 «περί προστασίας 
των Δημοσίων Κτημάτων». 

5. Την από 11.10.82 έκθεση καθορισμού της οριογραμμής 
του αιγιαλού και της παραλίας επί της ως άνω ιδιοκτησίας, 
της κατά το άρθρ. 74 του Π.Δ. 636/77 Επιτροπής. 

6. Το από Απρίλιο 1982 τοπογραφικό διάγραμμα της 
^Ρ^χήί. νομίμως θεωρημένο υπό του ΤΠ και ΠΕ 
την 26.5.82. 

7. Την από 3.5.82 αίτηση του ανωτέρου ενδιαφερομένου. 

8. Το υπ’ αριθ. 187.2/292/22.7.83 έγγραφο του Γενικού 
Επιτελ. Ναυτικού (ΓΕΝ), διά του οποίου εγκρίνονται τα 
όρια του αιγιαλού και της παραλίας όπως καθωρίστηκαν 
από της ως άνω Επιτροπής, αποφασίζουμε : 

Επικυρώνουμε την από 11.10.1982 έκθεση της Επιτρο-- 
πης καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και της παραλία 
μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος επί του 
ακίνητου ιδιοκτησίας Γεωργίου Λιόλιου που βρίσκεται στη 
®*στ) Αακου περιοχής Πολιτικών Εύβοιας, και αναθέτουμε 
τις περαιτέρω επί του θέματος ενέργειες στον Οικον. Έφορο. 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

Άρθρον 74 Π.Δ. 636/77 

Δε« τον καθορισμόν το πρώτον ή επανακαθορισμόν των 
ορίων του αιγιαλού εις περιοχή «ΑΑΚΟΥ» Κοινότητας 

^ιοκτησίας Γεωργίου Λιόλιου. 
^“λκίδι τη 11.10.82 οι υπογεγραμμένοι : 

1. Γερογιαννης Ελευθέριος, Αναπλ. Οικ. Έφορος Χαλκί¬ 
δας, ως Πρόεδρος. ρ 
^Βαρβιτσιώτης Αντώνης, Αναπλ. ΔΤΥΝ Εύβοιας, ως 

3. Κανιώρος Σπυρίδων, Υπολιμενάρχης Χαλκίδας, ως 
μέλος. 

Αποτελούντες την Επιτροπή καθορισμού των ορίων του 
αιγιαλού δυνάμει του άρθρ. 74 του Π.Δ. 636/77 και της 
σχτικής αποφάσεως Νομάρχου (παραγρ. 1 άρθ. 
63 του Π.Δ. 636/77) συγκληθείσα διά της 8708/4.10.82 
εντολής του Προέδρου αυτής μετέβημεν επί τόπου εις την 
προαναφερομένην περιοχήν την 11.10.82. 

Λαβόντες υπόψη : 

1. Την από 3.5.82 αίτησιν του Γεωργίου Λιόλιου διά 
της οποίας ζητείται ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού 
εις την ανωτέρω περιοχήν. 

2. Το υπό του Τάσου Αναστασίου Τοπογρ. Μηχ-κού 
συνταχθέν τον Απρίλη 1982 τοπογραφικό και υψομετρικό 
διάγραμμα εις 1 (μία) πινακίδα εις κλιμ. 1 :500 ηλεγμέ- 
νον διά την ακρίβειαν της αποτυπώσεως υπό του Θεόδωρου 
Χριστοπούλου την 21.5.82 και θεωρηθέν υπό της Τ.Π. 
και Π.Ε. την 26.5.82 ως το άρθρ. 20 Ν.719/77 ορίζει. 

'Ι'βζ διατάξεις του Α.Ν. 2344/10 ως ούτος ετροπο- 
ποιηθη ως και την προς τούτον σχετικήν Δικαστηριακήν 
και Διοικητικήν Νομολογίαν. 

4. Την εκ της επιτόπιου μεταβάσεως σχηματισθείσαν 
αντίληψιν περί του πλάτους της βρεχομένης ζώνης της 
ξηράς και λοιπών συναφών στοιχείων, αποφασίζει : 

1. Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμ¬ 
ματος : 

α) Την οριογραμμήν του αιγιαλού δι’ ερυθράς συνεχούς 
πολυγωνικής γραμμής 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13 
της οποίας αι κορυφαί εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία 
ως σημειούται εις το διάγραμμα. 

β) Την οριογραμμήν της παραλίας διά συνεχού: κίτρινης 
πολυγωνικής γραμμής Γ,2',3\4',5',6',7',8',9',10\11',12' 
και 13' της οποίας αι κορυφαί εξασφαλίζονται από σταθερά 
σημεία ως σημειούται εις το διάγραμμα. 

2. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. 
3. Δεν υπάρχουν χτίσματα εις την ζώνην της παραλίας. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 
Ε. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΗΣ 

Σ. ΚΑΝΙΩΡΟΣ 

Χαλκίδα, 16 Αυγούστου 1983 

Ο Νομάρχης 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΛΡΗΣ 

Γί 
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