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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Δτ^Αίουργΐα ζώνης παραλίας στη ϋίύη Μαϊί περιοχής Α¬ 
γίας Πελαγίας Ν. Ηρακλείου.1 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Έγκριση τρνπαπαίηαης του ρυμοτομικού σχεδίου χολής 
Λοξίας για τον χαρακτηρισμό οιχσχεϊικού χώρου ως 
σχολικού...2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αρι$. 15469 (1) 

Δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Μαδέ περιοχής Αγίας 
Πελαγίας Ν. Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 2344/1940 «περί 
αιγιαλου και παραλίας», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση 
του με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1078/1980 και 
του άρθρου 23 του Ν. 1337/1983. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του 
Κεφαλαίου Β' της 0.208/81/26.4.1982 (ΦΕΚ 214/26.4. 
1982 ττύχος Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προε¬ 
δρίας Κυβερνησεως και Οικονομικών «Αναμόρφωση Συλ- 
λογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρ¬ 
μοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

3; Την μ* αριθμό 2663/8.6.83 απόφασή μας (ΦΕΚ 560/ 
31.10.83 τ. Δ') σχετικά με τον καθορισμό των ορίων του 
αιγιαλού στη θέση Μαδέ περιοχής Αγίας Πελαγίας, Ν. 
Ηρακλείου. 

,7/5 διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 
3200/1955 (97/Α/1955) «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 28.6.1955 Β. Δ/τος 

απ^ τ7^ καχά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 
3200/1955 αρμοδιότητος των Νομαρχών, αντικειμένων 

“ΡΗοδιδτητος του Υπουργού Οικονομικών», του Β.Δ. 

οε ο^ηο/ Χαΐ Τ0υ * παράγραφος 5 του Π.Δ. 71/ 
25.2.1984, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Υπουργού Οικονομικών στους Νομάρχες και στις περιφε¬ 
ρειακές Αρχές διανομαρχιακού ,επιπέδου, αποφασίζουμε : 

1. Επικυρώνουμε την από 5 Νοεμβρίου 1982 έκθεση της 
Επιτροπής καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παρα¬ 
λίας και θέσεων αμμοληψίας, καθώς και το από Νοεμβρίου 
1980 τοπογραφικό διάγραμμα, που την συνοδεύει, το οποίο 
συντάχτηκε από τον Εμμαν. Πλεύρη μηχανικό, με κλίμακα 
1:500 και θεωρήθηκε την 6.2.1981 από τη Διεύθυνση Τεχ¬ 
νικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ηρακλείου, επί του οποίου 
η πιο πάνω Επιτροπή καθόρισε με κίτρινη γραμμή τα όρια 
της παραλίας στη θέση Μαδέ περιοχής Αγίας Πελαγίας 
Ν. Ηρακλείου. 

2.. Η παρούσα απόφαση, μαζί με την έκθεση και το διά¬ 
γραμμα, που προαναφέραμε, να δημοσιευτούν στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 1078/1980. 

Ηράκλειο, 1 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΪΑΔΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 

Επιτροπής καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας 
Ηρακλείου. 

Στο Ηράκλειο σήμερα την 5η Νοεμβρίου 1982 οι: 

1. Νικόλαος Μπερβανάκης αναπληρωτής Β' Οικονομικού 
Εφόρου Ηρακλείου ως πρόεδρος. 

2. Νικόλαος Καπετανάκος αναπληρωτής Δ/ντού Δ/σεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου ως μέλος. 

3. Κων/νος Πατεράκης αναπληρωτής Λιμενάρχου Κεν¬ 
τρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου ως μέλος. 

Αποτελέσαμε την επιτροπή, καθορισμού των ορίων αι- 
γιαλού και παραλίας που προβλέπει το άρθρο 74 του Π.Δ. 
636/77 όπως συνεχωνεύθηκε με την υπ’ αριθ. 0.208/181/ 
26.4.82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή¬ 
σεως και Οικονομικών και που συγκροτήθηκε με την υπ 
αριθ. 9148/23.6.82 απόφαση του Νομάρχου Ηρακλείου 
συγκεντρωθήκαμε στο κατάστημα της Β' Οικονομικής Εφο¬ 
ρίας Ηρακλείου και αφού λάβαμε υπ’ όψη μας: 

1) Την από 9.12.80 αίτηση της Αικατερίνης Δημητρίου, 
με την οποία ζητά τον καθορισμό και οριογραμμής του αι- 
γιαλού και της παραλίας στην περιοχή Μαδέ περιφερείας 
Αγ. Πελαγίας Ηρακλείου Κρήτης. 
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2) Το από Νοεμβρίου 1980 τοπογραφικό και υψομετρικό 
I* 1:500 του πολιτικού Μηχανικού 

Εμμ. Πλευρη που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε νόμιμα. 

3. Τις διατάξεις του ΑΝ 2344/40 περί αιγιαλού και 
παραλίας όπως αυτός τροποποιήθηκε καθώς και την πεοί 
αιγιαλού Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολογία. 

77)5 επιτοκίου μεταβάσεως σχηματισθείσα 
αντίληψη περί του πλάτους της ζώνης της ξηράς, που βρέ¬ 
χεται από τας τις μέγιστες πλήν συνήθεις αναβάσεις των 
κυμμάτων και τα λοιπά στοιχεία. 

5) Το γεγονός ότι από το σημείο 65 του αιγιαλού και 
από το σημείο 55 της παραλίας και δυτικά έχουν καθορισθεί 
οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας και έχουν επικυρωθεί 

2098/1% 7Λ9αση Χ°Ί Ν°,μαρχου ΗΡα><λείου αριθ. Τ.Τ. 
2098/1.3.74 μπροστά από την ιδιοκτησία Α.Ε. Γενικαί 
Επιχειρήσεις Τουριστικής Αναπτΰξεως. 

6) Το υπ’ αριθ. 187.2/555/1981 έγγραφο του ΓΕΝ και 
τις υποδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτό, αποφασίζει : 

1. Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος: 

α) Την οριογραμμή αιγιαλού δια συνεχούς ερυθράς πο¬ 
λυγωνικής γραμμής από το σημείο 65, 66, 67, 1-21 της 
οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία. 

β) Την οριογραμμή της παραλίας δια συνεχούς κίτρινης 
πολυγωνικής γραμμής από το σημείο 55', 56', 57', 1'-23' 
της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία. 

2. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. 

Η επιτροπή 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
λΠΟΦΑΖΕΙΧ 

Αρι£. Τ1Π9834 (2) 

Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης 
Λαμίας για τον χαρακτηρισμό οικοπεδικού χώρου ως 
σχολικού. - 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη : ^ 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν.Δ. «περί σχεδίων 
πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμ¬ 
πληρώθηκαν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 1 και 
2 του Ν.Δ. 532/70 «περί συμπληρώσεως διατάξεων περί 
διοικητικής αποκεντρώσεως. 

3. Τις διατάξεις του 1018/71 Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως 
του Α.Ν. 314/68 περί παροχής στον Υπουργό Β. Ελλάδος 

' και τους Νομάρχας αρμοδιότητες επί θεμάτων εγκρίσεων, 
επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και κωμών» 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18-22 του II κεφαλαίου 
του από 3.4.29 Δ/τος «περί ΓΟΚ του Κράτους». 

5. Τις διατάξεις του 8/9.6.73 Ν.Δ. «περί ΓΟΚ». 

6. Τις αριθμ. 158/84 και 202/84 αποφάσεις του Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου Λαμίας. 

7. Την αριθ. ΤΠ 9720/84 εισήγηση του Τμήματος Πο¬ 
λεοδομίας Ν. ΦΟ/δας. 

8. Την αριθ. 22/19.10.84 (Θέμα Ιο) σύμφωνη γνωμο¬ 
δότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ Ν. Φθιώτιδας, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης Λαμίας ώστε να χαρακτηρισθεί ο οοικοπεδικός χώ¬ 
ρος που περιγραφεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α 
στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Κλ. 1:100 το οποίο 
θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του ΤΠ και ΠΕ Ν. 
Φθ/δας, ως σχολικός χώρς. 

Ο σχολικός χώρος θα δομείται με τους παρακάτω όρους 
δόμησης. 

Σύστημα : Συνεχές 
Όροφοι : Τρεις (3) 
Μέγιστο ύψος : 11,00 μ. 
Ποσοστό κάλυψης: 70% 
Ελάχιστο πρόσωπο : 10,00 μ. 
Ελάχιστο Βάθος : 15,00 μ. 
Ελάχιστο εμβαδόν : 200 τμ. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που θα δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Λαμία, 23 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
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