
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 640
28 Ιουλίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 611/17.5.1990 (ΦΕΚ 314/

Δ΄/18.6.1990)  απόφασης  Νομάρχη  Ανατ. Αττικής «Περί  κή−
ρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 14400 στρ. στις θέσεις:
α) «Ασφακερή, Γερακίνα, Σουφλερή, Θυμάρι, κ.λπ.» 
της Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 
του Νομού Αττικής.

β) «Προφήτης Ηλίας, Τριανταφυλλίζα και Βαθύ Σπηθά−
ρι» της Περιφέρειας του Δήμου Κερατέας του Νο−
μού Αττικής και

γ) «Βαθύ Σπηθάρι» της περιοχής Λεγραινών του Δή−
μου Λαυρίου του Νομού Αττικής με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3471/10.12.1979 (ΦΕΚ 
93/Δ΄/9.2.1980) απόφαση κήρυξης Αναδασωτέας 
Αναπληρωτή Νομάρχη Ανατ. Αττικής, για έκταση 
1,105 στρ. ................................................................................................ 1

Καθορισμός ορίων ανγιαλού, παραλίας στη θέση «Αγ. 
Γεώργιος», νήσου Αντιπάρου. .............................................. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 189 (1)
  Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 611/17.5.1990 (ΦΕΚ 314/

Δ΄/18.6.1990) απόφασης Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κή−
ρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 14400 στρ. στις θέσεις:
α) «Ασφακερή, Γερακίνα, Σουφλερή, Θυμάρι, κ.λπ.» της 
Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Νο−
μού Αττικής.

β) «Προφήτης Ηλίας, Τριανταφυλλίζα και Βαθύ Σπηθάρι» 
της Περιφέρειας του Δήμου Κερατέας του Νομού Ατ−
τικής και

γ) «Βαθύ Σπηθάρι» της περιοχής Λεγραινών του Δήμου 
Λαυρίου του Νομού Αττικής με την οποία τροποποι−
ήθηκε η υπ’ αριθμ. 3471/10.12.1979 (ΦΕΚ 93/Δ΄/9.2.1980) 
απόφαση κήρυξης Αναδασωτέας Αναπληρωτή Νομάρ−
χη Ανατ. Αττικής, για έκταση 1,105 στρ.. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελ−

λάδος.
β) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

γ) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

δ) Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και 
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδι−
κότερα:

δα) Του άρθρου 41 παρ. 1 
δβ) Του άρθρου 38 παρ. 1 
δγ) Των άρθρων 43 και 44 
ε) Του ν. 3208/2003 
2. Τις εξής διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/9.7.1980 
β) 182447/3049/24.9.1980
γ) 1099/26.10.2004 Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης. Και Τρο−

φίμων. 
3. Την υπ’ αριθμ. 611/17.5.1990 (ΦΕΚ 314/Δ΄/18.6.1990) 

απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης ανα−
δασωτέας εκτάσεως» 14400 στρ. στις θέσεις:

α) «Ασφακερή, Γερακίνα, Σουφλερή, Θυμάρι, κ.λπ.» της 
Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας του Νο−
μού Αττικής 

β) «Προφήτης Ηλίας, Τριανταφυλλίζα και Βαθύ Σπη−
θάρι» της Περιφέρειας του Δήμου Κερατέας του Νομού 
Αττικής και 

γ) «Βαθύ Σπηθάρι» της περιοχής Λεγραινών του Δήμου 
Λαυρίου του Νομού Αττικής με την οποία τροποποι−
ήθηκε η υπ’ αριθμ. 3471/10.12.1979 (ΦΕΚ 93/Δ΄/9.2.1980) 
απόφαση κήρυξης Αναδασωτέας Αναπληρωτή Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής.

4. Την υπ’ αριθμ. 3645/10.10.2001 Πράξη Χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη Λαυρίου και την υπ’ αριθμ. 10/2005 ορι−
στική και τελεσίδικη απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής 
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ανατ. Αττικής με την 
οποία έκταση (1,105 στρ.) που συμπεριλαμβάνεται στην 
ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισμού και ευρισκόμενη στη 
θέση «Θυμάρι» της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας του 
Νομού Αττικής κρίθηκε με την ενδικοφανή διαδικασία 
του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως μη δασική της παρ. 
6α άρθρου 3 του ν. 998/1979.

5. Το υπ’ αριθμ. 3486/14.10.2005 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ανατ. Αττικής με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 10/2005 απόφαση της Α/θμιας 
Ε.Ε.Δ.Α. κατέστη οριστική και τελεσίδικη. 

6. Τις διατάξεις ειδικότερα του ν. 3208/2003 αρθ. 21 
παρ. 2 και 10 σύμφωνα με τις οποίες Εκτάσεις που έχουν 
κριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 
ως μη δασικές δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Στις πε−
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ριπτώσεις που οι εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδο−
θεί αποφάσεις με τις οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες 
λόγω της καταστροφής της δασικής βλάστησης από 
πυρκαϊά, παράνομη εκχέρσωση ή άλλη αιτία κριθούν με 
τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 μη δασικές, 
ανακαλούνται οι σχετικές αποφάσεις αναδάσωσης, καθ’ 
όσον ανατρέπεται η αιτιολογική τους βάση (π.ρ.β.λ και 
Σ.τ.Ε. 3811/1987 και 3413/1989).

7. Την υπ’ αριθμ. 85/5.1.2006 πρόταση του Δασαρχείου 
Λαυρίου με την οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω, προ−
τείνεται η μερική ανάκληση της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
611/17.5.1990 (ΦΕΚ 314/Δ΄/18.6.1990) απόφασης Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 
14400 στρ. στις θέσεις:

α) «Ασφακερή, Γερακίνα, Σουφλερή, Θυμάρι, κ.λπ.» της 
Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας του Νο−
μού Αττικής

β) «Προφήτης Ηλίας, Τριανταφυλλίζα και Βαθύ Σπη−
θάρι» της Περιφέρειας του Δήμου Κερατέας του Νομού 
Αττικής και

γ) «Βαθύ Σπηθάρι» της περιοχής Λεγραινών του Δήμου 
Λαυρίου του Νομού Αττικής με την οποία τροποποι−
ήθηκε η υπ’ αριθμ. 3471/10.12.1979 (ΦΕΚ 93/Δ΄/9.2.1980) 
απόφαση κήρυξης Αναδασωτέας Αναπληρωτή Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής και συγκεκριμένα για έκταση 1,105 στρ., 
όπως αυτή απεικονίζεται στο συνοδεύον την ανωτέρω 
πρόταση του Δασαρχείου Λαυρίου απόσπασμα χάρτη 
ΓΥΣ αριθ. φύλλου 6487/1 κλιμ. 1:5000 με στοιχεία οριο−
γραμμής «Α,Β,β,α,Ι,Α», «β,γ,Γ,β» και «1,9,Ε,1» και με κίτρινο 
χρωματισμό, η οποία περιλαμβάνεται εντός των ορίων 
της ως άνω απόφασης κήρυξης και δεν εμπίπτει στις 
εξαιρέσεις της απόφασης αυτής (αποτελεί τμήμα του 
με αριθ. 1404 τεμαχίου −και όχι κληροτεμαχίου− που 
παραχωρήθηκε στην Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας, του 
αγροκτήματος «Θυμάρι Αττικής Σ.Α.Α.Κ. Παλαιάς Φωκαί−
ας» στη συμπληρωματική διανομή έτους 1957 και δεν 
εμπίπτει στις εκτάσεις που απεικονίζονται με ερυθρή 
διαγράμμιση στο απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει την 
απόφαση αναδασωτέας) και η οποία έκταση του ενός 
στρέμματος και εκατόν πέντε χιλιοστών του στρέμμα−
τος (1,105 στρ.) περιλαμβάνεται στην έκταση των 66,275 
στρ. για την οποία εκδόθηκε η αριθ. 3645/10.10.2001 Πρά−
ξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου. Η ως άνω 
πράξη ακυρώθηκε εν μέρει και συγκεκριμένα για έκταση 
εμβαδού 8,180 στρ. με στοιχεία «Α,Β,Γ,Δ,Ε,9,1,Α» σύμφωνα 
με την αριθ. 10/2005 οριστική και τελεσίδικη απόφαση 
της Α΄/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητή−
σεων Ανατ. Αττικής και χαρακτηρίστηκε η έκταση αυτή 
των 8,180 στρ. εντός της οποίας βρίσκεται και η έκταση 

των 1,105 στρ. ως μη δασική της παρ. 6α του άρθρου 3 
του ν. 998/1979, γεγονός που κατέστησε την πιο πάνω 
απόφαση ανακλητέα ως εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα 
πραγματικά και νομικά δεδομένα ως προς την έκταση 
αυτή των 1,105 στρ..

8. Τις γενικές διατάξεις του διοικητικού δικαίου περί 
ανάκλησης των πράξεων της διοίκησης που έχουν εκ−
δοθεί κατά πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά δε−
δομένα, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. 611/17.5.1990 (ΦΕΚ 
314/Δ΄/18.6.1990) απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί 
κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 14400 στρ. στις θέ−
σεις:

α) «Ασφακερή, Γερακίνα, Σουφλερή, Θυμάρι, κ.λπ.» της 
Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας του Νο−
μού Αττικής

β) «Προφήτης Ηλίας, Τριανταφυλλίζα και Βαθύ Σπη−
θάρι» της Περιφέρειας του Δήμου Κερατέας του Νομού 
Αττικής και

γ) «Βαθύ Σπηθάρι» της περιοχής Λεγραινών του Δήμου 
Λαυρίου του Νομού Αττικής με την οποία τροποποι−
ήθηκε η υπ’ αριθμ. 3471/10.12.1979 (ΦΕΚ 93/Δ΄/9.2.1980) 
απόφαση κήρυξης Αναδασωτέας Αναπληρωτή Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής για την έκταση 1,105 στρ. για τον στο 
σκεπτικό της παρούσας (παρ. 7) αναφερόμενο λόγο 
για την οποία ισχύει η υπ’ αριθμ. 3645/10.10.2001 Πράξη 
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου, όπως οριστικο−
ποιήθηκε τελεσίδικα με την υπ’ αριθμ. 10/2005 απόφα−
ση της Α΄/θμιας Ε.Ε.Δ.Α., Ανατ. Αττικής, εκδοθείσα κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 998/1979 βάσει της 
οποίας η έκταση αυτή κρίθηκε ως μη δασική της παρ. 
6α του άρθρου 3 του ν.998/1979 οριστικά και αμετάκλητα 
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας και επομένως η 
ως άνω απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής απώλεσε την 
αιτιολογική της βάση εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα 
πραγματικά και νομικά δεδομένα, ως προς την ανωτέρω 
έκταση των 1,105 στρ.

Η έκταση του 1,105 στρ. για την οποία ανακαλείται 
μερικώς η κήρυξη της αναδάσωσης απεικονίζεται με 
τα στοιχεία οριογραμμής «Α, Β, β, α, Ι, Α», «β, γ, Γ, β» και 
«1,9,Ε,1» στο προσαρτημένο αναπόσπαστα στην παρού−
σα απόσπασμα πινακίδας ΓΥΣ φύλλο 6487/1 κλίμακας 
1:5.000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
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   Αριθ.10886 (2)
 Καθορισμός ορίων ανγιαλού, παραλίας στη θέση

«Αγ. Γεώργιος», νήσου Αντιπάρου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ’Εχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3,4,5 και 6 ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 

285/τ.Α/19.12.2001) «περί αιγιαλού και παραλίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ 439/1970 «περί 

συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού».
3 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3200/1955 «περί 

διοικητικής αποκέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθη−
καν και ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 5 ν. 2344/1995, 
του άρθρου 52 παρ. 6 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 
7 του ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες 
του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί 
στους Νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Δ/ντή, 
σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του 
ν. 2399/1996 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργη−
ση των θέσεων των Περ/κών Δ/ντών, οι αρμοδιότητες 
πλέον του οποίου περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας και ασκούνται από τον αναπληρωτή 
Περ/κό Δ/ντή.

5. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 
του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες 
οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο−
μικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση 
του Νομού ή της Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία 
οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν 
αλλά αποτελούν από 1.9.1997, Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών.

6. Το υπ’ αριθμ. 28979/31.7.1997 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότη−
τες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται 
από 1.9.1997 στον Υπουργό Οικονομικών.

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄1432) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν αρμο−
διότητες, που περιέρχονται κατά των ανωτέρω, στους 
Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας.

8. Το ν. 3220/2004, «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινω−
νικής πολιτικής−αντικειμενοποίηση του φορολογικού 
ελέγχου κ.α διατάξεις (ΦΕΚ 15/Α/28.1.2004.

9. Την υπ’ αριθμ. 1030067/296/Α006/7.4.2004, εγκύκλιο, 
της Δ/νσης Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.

10. Την από 16.11.2005 έκθεση της επιτροπής καθο−
ρισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας, στην περιοχή « 
Άγιος Γεώργιος», νήσου Αντιπάρου και το από Ιανουά−
ριο του 2005 κτηματολογικό, υψομετρικό, τοπογραφικό 
διάγραμμα, κλίμακας 1:500, το οποίο συντάχθηκε από 
τον Πολιτικό Μηχανικό, Νικόλαο Ματσούνη, σε μία πι−
νακίδα, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης 
στις 16.11.2005 από τον Θεόδωρο Κιουπίδη, Τεχνολόγο 
Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. 
Κυκλάδων και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία, από τον 

Στέλιο Σεζένια, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Ν. Κυκλάδων.

11. Το με αριθμό 544.5/378/06/4.4.2006 έγγραφο του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την από 16.11.2005 έκθεση της κατά 
το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας επιτροπής για 
τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη 
θέση «Άγιος Γεώργιος», νήσου Αντιπάρου καθώς επί−
σης και το από Ιανουάριο του 2005 κτηματολογικό, 
υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, 
το οποίο συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό 
Νικόλαο Ματσούνη, σε μία πινακίδα, ελέγχθηκε ως 
προς την ακρίβεια της αποτύπωσης στις 16.11.2005, 
από το Θεόδωρο Κιουπίδη, Τεχνολόγο Τοπογράφο 
Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων 
και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από το Στέλιο 
Σεζένια, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. 
Κυκλάδων.

Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα καθορίστηκε
α) Η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πο−

λυγωνική γραμμή και στοιχεία Α1, Α2, A3, ...........Α37, Α38, 
Α39.

β) Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πο−
λυγωνική γραμμή και με στοιχεία ΠΙ, Π2, Π3, ........, Π37, 
Π38, Π39.

Αποφαινόμαστε, ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγια−
λός.

Η ζώνη παραλίας έχει πλάτος 10 μ. διότι διαφορετικά 
δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 1 παρ. 2 του 
ν. 2971/2001.

Δεν υπάρχουν κτίσματα στη ζώνη παραλίας.
Η απόφαση αυτή με την έκθεση της επιτροπής και το 

τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 22 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

-
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑθΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 3 ν. 2971/19.12.2001)

Για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού οτη θέση 
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Ν. Αντιπάρου Στην Αντίπαρο, σήμερα 
16.11.2005, οι υπογεγραμμένοι:

1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ, προϊστάμενος της Κτηματικής 
Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων, ως πρόεδρος,

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΥΠΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Τοπογράφος 
Μηχανικός, ως μέλος,

3. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Λιμενάρχης Πάρου, ως 
μέλος, Γραμματέας της επιτροπής είναι η Αγγελική 
Ψιλλοπούλου, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Νομού Κυκλάδων.

Τα μέλη της Επιτροπής:
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Διευθυντής της Δι−

εύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ν. Κυκλάδων και

5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΒΡΟΣ, Διευθυντής Χωροταξίας 
και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιφέ−
ρειας Ν. Κυκλάδων αν και προσκλήθηκαν με την με 
αριθ. οικ. 2163/14.11.2005 πρόσκληση του προέδρου, δεν 
παρευρέθησαν, αποτελούντες την επιτροπή καθορισμού 
των ορίων του αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 3 του
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ν. 2971/19.12.2001, μεταβήκαμε επί τόπου στην προανα−
φερθείσα περιοχή και

Λαβόντες υπ’ όψη
1. Την από 10.11.2005 αίτηση καθορισμού του Καρα−

ντινού Αβέρκιου, των ορίων του αιγιαλού στην εν λόγω 
θέση.

2. Το τοπογραφικό υψομετρικό και κτηματολογικό 
διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 
2005 από τον Νικόλαο Ματσούνη, Πολιτικό Μηχανικό 
σε μία πινακίδα, σε κλίμακα 1:500, ελέγχθηκε επιτόπου 
για την ακρίβεια της αποτύπωσης την 16.11.2005 από 
τον Θεόδωρο Κιουπίδη, Τεχνολόγο Μηχ/κό της Κτημα−
τικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων και θεωρήθηκε την ίδια 
ημερομηνία από τον Στέλιο Σεζένια, προϊστάμενο της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων.

3. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει, και τον ν. 1337/1983 
καθώς και την προς αυτόν σχετική Δικαστηριακή και 
Διοικητική Νομολογία.

4. Μετά την από την επιτόπια μετάβαση σχηματισθεί−
σα αντίληψη για τα στοιχεία που επηρεάζουν το πλάτος 
του αιγιαλού και της παραλίας, όπως αυτά προβλέπο−
νται από το άρθρο 9 του ν. 2971/2001 και ειδικότερα:

1. Η μορφολογία της ακτής είναι βραχώδης με 2−3 
παρεμβολές μικρών παραλίων με άμμο ή βότσαλα. Το 
φρύδι του πρανούς κοντά στην ακτογραμμή έχει μετα−
βαλλόμενα υψόμετρα που κυμαίνονται από 1−7 μέτρα.

2. Η βλάστηση της περιοχής είναι φυσική και απο−
τελείται από φρύγανα, σχίνα κ.λπ., ενώ κατά τόπους 
παρατηρούνται συστάδες φυτών θαμνώδεις μορφής.

3. Η περιοχή προσβάλλεται από δυτικούς ανέμους.

4. Το ανάπτυγμα του πελάγους είναι μικρό γιατί η 
περιοχή προστατεύεται από τη νήσο Δεσποτικό σε 
απόσταση 1−1,5 χλμ.

5. Η επίδραση του κυματισμού στην ακτή είναι μι−
κρή.

6. Η μορφολογία του πυθμένα είναι μάλλον βραχώδης 
και ανώμαλος με βάθη που φτάνουν τα 15−20 μ.

7. Δεν υφίσταται κτηματολόγιο.
8. Δεν διαπιστώθηκαν καταγεγραμμένα δημόσια ακί−

νητα.
9. Δεν υπάρχουν ευπαθή οικοσυστήματα.
10. Δεν υφίσταται εγκεκριμένη χωροταξική μελέτη και 

χρήσεις γης, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε επί του ανωτέρω τοπογραφικού δια−

γράμματος:
α) Τα όρια του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική 

γραμμή και στοιχεία Α1, Α2, A3, ..........Α37, Α38, Α39.
β) Τα όρια της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνι−

κή γραμμή και στοιχεία, ΠΙ, Π2, Π3, Π37, Π38, Π39.
Αποφαινόμαστε ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός.
2. Η ζώνη παραλίας έχει πλάτος 10 μ. διότι διαφορε−

τικά δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 1 παρ. 
2 του ν. 2971/2001.

3. Δεν υπάρχουν κτίσματα στη ζώνη παραλίας.

Η Επιτροπή

 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ 1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΥΠΙΔΗΣ

  2. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ    
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