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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Εγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας, στη θέση «Γλυφά¬ 
δα» ΠαραλίουΆστρους Νομού Αρκαδίας, μπροστά από 
την ιδιοκτησία Αναστασίας συζ. ΑΟαν. Βασιλείου_ 1 

Εγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας, στη θέση «Κεχρε- 
ές» της Κοινότητας π,υλοκέριζας Νομού Κορινθίας ... 2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
•ΑΒΟΦΑΙΙΙΙ 

Αριθ. Δ 297/29 . · 

εικονίζεται στο από 10.4.1980 και με κλίμακα 1 : 500 το- 
πογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα του Πολιτικού μη¬ 
χανικού Γ. Στεφανοπούλου το οποίο έχει θεωρηθεί από την 
Δ.Τ.Υ.Ν. Αρκαδίας την 10.9.1981 και συνοδεύει την από 
10.9.1981 έκθεση της εν λόγω Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση μαζί με την Έκθεση της Επιτροπής 
και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 13 Νόμου 1078/1980). 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ* ΤΩΣ ΟΡΙΩΝ 
ΤΟΤ ΑΙ ΓΙΑΛΟΥ 

ΆρΟ. 74 Π.Δ. 636/77 

Δια τον καθορισμόν το πρώτον των ορίων του αιγιαλού 
εις την θέση Γλυφάδα της Κοινότητας Παραλίου Άσπρους 
προ της ιδιοκτησίας της Αναστασίας συζ. Αθανασίου Βα¬ 
σιλείου. 

Εγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας, στη θέση «Γλυοάδ: 
Παραλίου Άσπρους Νομού Αρκαδίας .μπροστά από π 
ιδιοκτησία Αναστασίας συζ. ΑΟαν. Βασιλείου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντες υπόψη : 

2344/Τολλ των ~?ρ· 2 και δ του ά?°Ρου 6 του Α.Ρ 
Οηκαν ' “ιΥ12λου και “αραλίας», ως αντικαταστο 

1 με .1, διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1078/193( 

γνώμη ~ου Γενικού Επιτελείου Ναυτ 
ίου. θ7ίκε στο Φ· 187.2/52/82/27.1.1982 εγγ 
που 
του. 
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™> Νομάρχ, με , 

«6 ΤΟ^ ««* ™ ΟΧΡ 

“ριΟ. 76/7.4Τδ3 ΦΕΚ*5-Δ**" ™ δ,Ιμο<ΙΙΪυ0,1**ν στο ο 

Λ548/382/19.^1983 *οινί α=4?„, Π 

!>«τή«™ ™,} ν"η<“ 0,“νΤκών «?μ 
με; Ί φυπουργους Οικονομικών», αποφασίζο 

ργία κ *μ^ προσαύξηση του αιγιαλού, τη δη- 
Γρου- ?ν πα?*λί*ς. στ73 θέση «Γλυφάδα» Παραλίου 
ΑΟαν ή Ρ·,Χ , ; μπροστά από την ιδιοκτησία Αναστ. 
ΕπιτοοττΑ*1 ε ηπω? αυτ^ κ*θορίστηκε από την αρμό- 

Ροττη του άρθρου 74 του 636/1977 Π. Δ/τος και 

Εν παραλίω Άστρει τη 10 Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. οι υπογεγραμμένοι : 

1. Ραμαντάνης Δημοσθένης Οικον. Έφορος Παραλίου 
Άστρους, ως Πρόεδρος. ' 

2. Κοκοσιούλης Γεώργιος,, αναπληρωτής του ΔΤΥΝ 
(Αρκαδίας), ως μέλος. 

3. Χηνόπουλος Αθανάσιος, Λιμενάρχης Ναυπλίου, ως 
μέλος αποτελούντες την επιτροπή καθορισμού των ορίων 
τιυ αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/1977 και 
της υπ' αριθ. 10934/29.12.78 αποφάσεως Νομάρχου Αρκα¬ 
δίας (παράγρ. 1 άρθρου 63 του Π.Δ. 636/77 συνκληθείσα 
δια της υπ' αριθ. 1855/3.9.1931 εντολής του Προέδρου, αυ¬ 
τής μετέβημεν επί τόπου εις την προαναφερομένη περιοχή 
την 10.9.1981 . 

Λαβόντες υπ' όψιν : 

1. Την από 2.1.1980 αίτησιν της Αναστασίας συζ. Αθα¬ 
νασίου Βασιλείου δια της οποίας ζητείται ο καθορισμός των 
ορίων του αιγιαλού εις την ανωτέρω περιοχή. 

2. Το υπό του ιδιώτου πολιτικού μηχανικού Γεωργίου 
Δ. Στεφανοπούλου συνταχθέν την 10.4.80 τοπογραφικό 
και υψομετρικό διάγραμμα εις ενα φύλλο με κλίμακα 1 : 500 
ηλεγμένο δια την «ακρίβεια της αποτυπώσεως υπό του Γεωρ¬ 
γίου Κοκοσιούλη μηχανικού επί 5ω βαθμό και θεωρηθέν 
υπό της ΔΤΓΝ την 10.9.81 (Αοκαδίας) ως το αρθρ. 20 
Ν. 719/77 ορίζει. 

3. Τας διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 ως ούτος ετροπο- 
ποιήθη. 
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4. Την εχ της επιτόπιου μεταβάσεως σχηματισθείσαν 
αντίληψιν περί του πλάτους της βρεχομένης ζώνης της ξη¬ 
ρός χχι λοιπών συναφών στοιχείων ήτοι : 

α) Την μορφολογία της· περιοχής (πεδινή και βαλτώδης). 
β) Την κατάστασιν της ακτής. 
γ) Την κατάστασιν του θαλασσίου χώρου (άνευ υφάλων 

και ξερών). 
δ) Την μη ύπαρξιν θαλασσίων ρευμάτων και παλιρροιών 

ως και το σύνηθες ύψος του κύματος. 

5. Λοιπά στοιχεία τα οποία έλαβε υπύψιν η επιτροπή 
ως το υπ' αριθ. Φ. 187,2/669/80 Φ. 187/166/1981 και Φ. 
187,2/472/1981 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 

αποφασίζει: 

1. Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος: 

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού δι' ερυθράς συνεχούς 
πολυγωνικής γραμμής 1,2.....15 της οποίας αι κορυφαί 
εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία . 

β) Την οριογραμμή της παραλίας δια συνεχούς κίτρινης 

4 «4*··«*»·«#/»»« ιι·ί « »·< 1*4 »1·· ··«* ♦*’* ·«·*-» * 

Γ1** Η* »·» 

//»/·/■«· ··/*«Ι·» 

4* μ* /° /■?/ ή&' •*** *7 ·»· *·»·/·*£ 

πολυγωνικής γραμμής Γ,2',3',4,1 και( 5,6, της οποίας αι 
κορυφαί εξασφαλίζονται από σταθερα σημεία. 

2. Λποφαίνεται ότι υφίσταται παλαιός αιγιαλός και κα¬ 
θορίζει τούτον δια συνεχούς μπλέ πολυγωνικής γραμμής 1" 
.,5" της οποίας αι κορυφαί εξασφαλίζονται από 

σταθερά σημεία. 

3. Δεν υπάρχουν χτίσματα εις την ζώνην της παραλίας. 

Η Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

ΡΛΜΑΝΤΑΝΗΣ Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

Τα Μέλη 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΤΛΗΣ 
ΧΗΝΟΠΟΤΛΟΣ ΑΘΑΝ. 

Αθήνα, 10 Ιανουάριου 1984 
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Αρ;0. Κ.7379/1282 Π.Ε. (2) 

Έγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας, στη θέση «Κεχρεές» 
της Κοινότητας Ξυλοκέριζας Νομού Κορινθίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
Έχοντες υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 6 του Α.Ν. 
2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», ως αντικαταστά- 
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1078/1980. 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτι¬ 
κού, που διατυπώθηκε στο Φ. 187.2/381/83/5.9.83 έγ¬ 
γραφό του. 

3. Τη 12709/22.9.1983 απόφαση του Νομάρχη Κοριν¬ 
θίας με την οποία επικυρώθηκαν η έκθεση της Επιτροπής 
και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που δημοσιεύθη- 
καν στο υπ' αριθ. 532/20.10.83 ΦΕΚ τ. Δ'. 

4. Την 0.548/382/19.9.83 κοινή απόφαση των Πρωθυ¬ 
πουργού και Τπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφασίζουμε. 

Εγκρίνουμε, για την προσαύξηση του αιγιαλού, τη δη¬ 
μιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Κεχρεές» της Κοινό¬ 
τητας Ξυλοκέριζας Νομού Κορινθίας, όπως αυτή καθορί¬ 
στηκε από την αρμοδία Επιτροπή του άρθρου 74 του 636/ 
1977 Π. Δ/τος και εικονίζεται στο από Ιούνιο 1982 και με 
κλίμακα 1 : 500 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα 
του Τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Ρουβέλα το οποίο έχει 
θεωρηθεί από το Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας την 
10.1.1983 και συνοδεύει την από 19.7.1983 έκθεση της εν 
λόγω Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση μαζί με την Έκθεση της Επιτροπής 
και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνηση (άρθρο 13 Νόμου 1078/1980). 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
' ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΕΧΡΕΩΝ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΗΣ 

ΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

(Αρθ.74 Π.Δ. 636/77) 

Στη Κόρινθο σήμερα στις 19 Ιουλίου του έτους 1983 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 οι υπογεγραμμένοι: 

1. Ιωάννης Μητρόπουλος, Οιχ. Έφορ. Κορίνθου. ως 
Πρόεδρος. 

2. Γεώργιος Νισταζάχης, Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσ. Κο¬ 
ρινθίας, ως μέλος. 

3. Δημήτριος Ανδρούτσος, Λιμενάρχης Ισθμίας, ως μέλος 
αποτελούντες την επιτροπή καθορισμού των ορίων αιγιαλού 

σύμφωνα με το αρθρ. 74 του Π.Δ. 633/77 και την υπ' αριθ. 
0.208/181/26.4.82 (ΦΕΚ 214/82 τ.β) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών συγκληθείσα μετά 
από πρόσκληση του προέδρου αυτής μεταβήκαμε επί τόπον 
στη προαναφερόμενη περιοχή σήμερα στις 19 Ιουλίου 1983 
και λαβόντες υπόψη : 

1. Το από Ιουνίου 1982 τοπογραφικό και υψομετρικό 
διάγραμμα με κλίμακα 1 : 500 που συντάχθηκε από τον 
τοπογράφο μηχανικό Γιάννη Ρουβέλα και θεωρήθηκε από 
τον Δ/ντή Τ.Υ.Ν. Κορινθίας στις 10.1.83 αφού προηγουμέ¬ 
νως ελέγχθηκε επί τόπου για την ακρίβεια της αποτύπωσης, 

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 όπως αυτός τροπο¬ 
ποιήθηκε μέχρι σήμερα . 

3. Τη σχετική Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολογίι 
ήτοι : 

α) ΤηνΓ.Ν.Σ.Κ. 630/64 βάσει της οποίας εξαιρούνται 
από τη ζώνη της παραλίας τα χτίσματα τα οποία υπάρχουν 
σ’ αυτή. 

β) Την υπ’ αριθ. Κ. 6985/847/3.12.81 Εγκ. του Υπ. 
Οικονομικών βάσει της οποίας χτίσματα τα οποία υπάρχουν 
στη ζώνη της παραλίας και ταυτόχρονα στον παλαιό αιγιαλό 
δεν εξαιρούνται από τη ζώνη της ποιραλίας. 

4. Την αντίληψη την οποία σχημάτισε η επιτροπή κατά 
τη σημερινή μετάβαση στη περιοχή ήτοι : 

α) Πεδινό τμήμα με μικροαλλοιώσει; της ισάλου γραμ- 

μή?· 

β) Οι άνεμοι ισχυρής έντασης. 

5. Δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. 

6. Το 187.2/240/83 έγγραφο του Γ.Ε.Ν., αποφασίζει: 

1. Καθορίζει επί του προαναφερομένου διαγράμματος. 

α) Την οριογραμμή αιγιαλού με κόκκινη συνεχή γραμμή 
υπό στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9 της .οποίας τις κορυφές όσες 
δεν συμπίπτουν με σταθερά σημεία εξασφαλίζει με αποστά¬ 
σεις από δύο σταθερά σημεία (χτίσματα ή πασσάλους από 
σκυρόδεμα). 

β) Τήν οριογραμμή παραλίας με κίτρινη συνεχή γραμμή 
υπό στοιχεία 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9'. 

2. Εξαιρεί όλα τα χτίσματα που υπάρχουν στη ζών>] 

της παραλίας. 

. Τά Μέλη Ο Πρόεδρος 
Γ. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1984 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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