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Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος καθορισμού των 
ορίων του αιγιαλού στην Αλμυρή Γαλατακίου Κορινθίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάζεις : α) του Α.Ν. 2344/40 «περί αιγιαλού 
και παραλίας», β) του Α.Ν. 263/68 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημά¬ 
των», γ) του Π.Δ. 636/77 «περί διαρθρώσεως του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών και Οργανισμού των Υπηρεσιών αυτού», 
δ) του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως». 

2. Την από 29.12.1983 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 
74 του Π,Δ. 636/77 (όπως η Επιτροπή αυτή αναμορφώ¬ 
θηκε με την 0.208/181/24.4.82 κοινή απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών) με την 
οποία καθορίζονται τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας 
στην Αλμυρή Γαλατακίου Κορινθίας. 

3. Το από 14.6.82 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα 
του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Παπαλέκα, θεωρη- 

οοπ6 *° Α/ντή Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας στις 
•μ.ο.82, πάνω στο οποίο η παραπάνω επιτροπή έχει χαράξει 
την οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στην Αλμυρή 
Γαλατακίου .Κορινθίας. 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, όπως αυτή διατυπώ¬ 
νεται στο 187.2/415/83 ΑΣ 1574/27.9.83 έγγραφό του, 
αποφασίζουμε : 

2<Η ^σον α90ρά τον οαγιαλό : 1) την από 
638/77 83 .ίσ75 επιτροπής του άρθρου 74 του Π.Δ 

' ί4* οποία καθορίζονται τα όρια του αιγιαλού 
146 «ο1 Γαλατακίου Κορινθίας και 2) το από 

’ ’ . τυπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που έχει 
νταχϋ,ί από τον τοπογράφο μηχανικό Γεώργιο Παπα- 

θεωρηθεί στις 24.6.82 από το · Δ/ντή Τεχν. 
«ηρεσιων Ν. Κορινθίας και στο οποίο, η πιο πάνω επιτροπή 

1* 2 Ρ*^ί1 *οα χ6κχινγ5 π°λνΤωνική γραμμή και στοιχεία 
«άνω θέσή*" ^ ^ του *ιΥ“Λού στην παρα- 

®π^αση να δημοσιευτεί μαζί με την πιο πάνω 
«*οη και το διάγραμμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

(Άρθρο 74 Π.Δ. 636/77). 

Για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού στην Αλμυρή 
Γαλατακίου Κορινθίας. 

Στη Κόρινθο σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου του έτους 1983 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η οι υπογεγραμμένοι : 

1. Ιωάννης Μητρόπουλος (Έφορος Κορίνθου) ως Πρό¬ 
εδρος. 

2. Γεώργιος Νισταζάκης, (Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών Ν. 
Κορινθίας) ως Μέλος. 

3. Δημ. Ανδρούτσος (Λιμενάρχης Ιαθμίας) ως Μέλος, 
αποτελούντες την Επιτροπή καθορισμού, των ορίων αιγιαλού 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Π.Δ. 636/77 συγκληθείσα 
μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής μεταβή¬ 
καμε επί τόπου στην παραλία Αλμυρής της Κοινότητας 
Γαλατακίου του Ν. Κορινθίας σήμερα στις 29.12.1983 
και λαβόντες υπόψη : 

1. Την από 26.11.81 αίτηση του Κυριάκου Σπανού ( 
ιδιοκτήτου παραλιακής έκτασης με την οποία ζητάει τον 
καθορισμό των ορίων του αιγιαλού στην πιο πάνω περιοχή. 

2. Την από 26.1.82 αίτηση του Αθ. Αγγούρη, ιδιοκτήτου 
παραλιακής έκτασης με την οποία ζητάει τον καθορισμό 
των ορίων του αιγιαλού στην πάνω περιοχή. 

3. Το από 14.6.82 Τοπογραφικό και Υψομετρικό διά¬ 
γραμμα που συντάχθηκε από το Γεώργιο Παπαλέκα Τοπ/φο 
Μηχ/κό σε μια πινακίδα και με κλίμακα Γ : 500 και ελέγ¬ 
χθηκε από το Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας επί 
τόπου για την ακρίβεια της αποτύπωσης όπως ορίζει το 
άρθρο 20 του Ν. 719/77. 

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/40, όπως αυτός τροπο¬ 
ποιήθηκε και την προς τούτο σχετική δικαστηριακή και 
διοικητική Νομολογία. ' 

5. Την αντίληψη, που σχηματίστηκε από τη μετάβαση 
επί τόπου για το πλάτος της βρεχομένης ζώνης της ξηράς 
και για τα λοιπά στοιχεία ήτοι: 

α) Το Πεδινό τμήμα 

β) Το ότι δεν υπήρχε παλαιός αιγιαλός 

γ) Το ότι οι καιρικές συνθήκες είναι συνήθως άνεμοι 
μεγάλης έντασης. 

δ) Το ότι δεν υφίσταται αλλοίωση της παραλίας 

ε) Το ότι ο καθορισμός του αιγιαλού και της’ παραλίας 
γίνεται γιά πρώτη φορά. 
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6. Τις απόψεις του Γ.Ε.Ν. όπως διατυπώθηκαν στα 
έγγραφα: 

α) ΓΕΝ Α2 - ΙΤβ Φ. 187.2/623/82/16.11.82. 

β) ΓΕΝ Α2-ΙΤβ Φ. 187.2/415/82/27.9.1983. 

7. Το ότι η διαδικασία καθορισμού των οριογραμμών 
αιγιαλού και παραλίας συνεχίζεται από τις 12*7.82 
(προ του Ν. 1337/83) γι’ αυτό και τα κτίσματα που είναι 
στη ζώνη παραλίας εξαιρούνται, αποφασίζει: 

Ι. 'Καθορίζει στο πιο πάνω τοπογραφικό και υψομετρικό 
διάγραμμα :. 

α) την οριογραμμή του αιγιαλού με συνεχή ερυθρά, 
πολυγωνική γραμμή με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 της οποίας 

τις κορυφές εξασφαλίζει από διάφορα σταθερά σημεία 
(κτίσματα). 

β) Την οριογραμμή της παραλίας με συνεχή κίτρινη 
πολυγωνική γραμμή με τα στοιχεία Γ, 2\ 3', 4', 5', 6', 
7', 8\ 9*, 10\ 11', 12', 13', 14\ 15', 16'* 17', 18’ 19\ 
20', της οποίας ης κορυφές εξασφαλίζει από διάφορα 
σταθερά σημεία (κτίσματα). 

Η Επιτροπή 
1. ΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ Γ. ΝΙΣΤΑΖΑΚίίΣ 

Δ. ΑΝΔΡΟ ΓΤΣΟΣ 

Κόρινθος, 20 Ιανουαρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
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