
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 280773 
   Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και 

παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» Τ.Κ. Κα-

λαμιτσίου Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.  

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

2. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45 ) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις». 

3. Την 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την 
καταγραφή-διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτή-
των σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών, που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμ-
ματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου 46 του ν. 3220/2004. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/ 
2004 (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Α΄/28-1-2004) «Μέτρα αναπτυξιακής 
και κοινωνικής πολιτικής-αντικειμενικοποίηση του φο-
ρολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 238, 280 και 283 παρ.4 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου». 

7. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’47) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις». 

8. Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 28Α στον 
ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5.α. αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα 
υπογραφής ’’με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης’’». 

9. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α’131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις». 

10. Την 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Παπαθεοδώ-
ρου του Αγγελάκη, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ.250/26-5-2017). 

11. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 2971/2001 
(ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001), όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με τον ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/2019) και ισχύει σή-
μερα. 

12. Τις διατάξεις του π.δ.142/14-11-2107 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181). 

13. Το με αριθμ. Φ900/40/827227/Σ.366/19-07-2015 
εμπιστευτικό έγγραφο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α, σύμφωνα με το 
οποίο η προς καθορισμό περιοχή, δεν ανήκει στις περι-
οχές που εξαιρούνται από την ανάρτηση στο διαδίκτυο 
κ.λπ. του αρ.17 του ν. 2971/2001. 

14. Τη με αριθμ. 19889/08-03-2019 αίτηση του Τριαντά-
φυλλου Βλάχου του Νικολάου, με την οποία αιτείται τον 
επανακαθορισμό παλαιού αιγιαλού, εμπροσθεν ιδιοκτη-
σίας του σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 2971/2001, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στη θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» 
Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας. 

15. Το απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ΕΚΧΑ Α.Ε σε κλί-
μακα 1/500 από την ψηφιακή βάση δεδομένων του ΨΥ-
ΔΗΠΕΕΚ υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής. 

16. Την από 18-6-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης 
της Κτηματικής Υπηρεσίας και πρόεδρου της Επιτρο-
πής προς την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 3 του 
ν. 2971/2001 λόγω εμφιλοχώρησης σφαλμάτων κατά τους 
αρχικούς καθορισμούς αιγιαλού-παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού (ΦΕΚ 120/Δ’/9-3-1990, ΦΕΚ 711/Δ΄/17-7-1992 
και ΦΕΚ 366/Δ΄/1996) και αναλυτικά ως: 

Α- Την 55/21-2-1990 απόφαση του Νομάρχη Λευ-
κάδας περί καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και 
ζώνη παραλίας στη θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» Κοινότητας Αγ. 
Νικήτα (εμπρ. ιδιοκτησίας ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ) Ν. Λευκάδας 
(ΦΕΚ 120/Δ’/9-3-1990). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β- Τη διόρθωση σφάλματος της προαναφερομένης 
στην 55/21-2-1990 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας, λόγω 
εσφαλμένου τοπογραφικού (ΦΕΚ 711/Δ΄/17-7-1992). 

Γ- Την 232/19-3-1996 απόφαση Περ. Δ/ντη που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366 Δ’/9-4-1996 περί καθορισμού 
οριογραμμών αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλί-
ας στη θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δ. Λευκάδας 
Ν. Λευκάδας. 

17. Την από 16-09-2019 έκθεση της Επιτροπής επα-
νακαθορισμού ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού του άρθρου 3 του ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/τΑ΄/
19-12-2001), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4607/ 
2019 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/2019) και ισχύει για τον επανακαθορι-
σμό των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού στη θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δ. Λευ-
κάδας Ν. Λευκάδας. 

18. Το με αριθμ. 107597ΕΞΕ/3-12-2019 έγγραφο της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας προς την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι-Δ/νση Οικονομικού-τμήμα Δημό-
σιας Περιουσίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού με την παρούσα απόφα-
ση, αποφασίζουμε: 

Α’ Σύμφωνα με την από 16-9-2019 απόφαση της επι-
τροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/
19-12-2001), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4607/ 
2019 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/2019) και ισχύει, κατά πλειοψηφία - 
μειοψηφούντος του μέλους της Επιτροπής Προκοπίου 
Κυριάκου Πολ.Μηχ. Π.Ε/Α Προϊσταμένου του τμήμα-
τος Πολεοδομίας Σχεδίου Πόλεων και Οικισμού της 
Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών, Δ.Λευκάδας, -διορθώνεται η  55/ 
21-2-1990 (ΦΕΚ 120/Δ’/9-3-1990) απόφαση του Νομάρχη 
Λευκάδας λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος, ως προς το 
τοπογραφικό διάγραμμα (ΦΕΚ 711/Δ΄/17-7-1992) λόγω 
ακυρότητας διοικητικής πράξης και εν μέρει η απόφαση 
του Περ. Δ/ντη με αριθμ. 232/19-3-1996 (ΦΕΚ 366 Δ’/
9-4-1996) κατόπιν της 21/1998 απόφασης του Ειρηνο-
δικείου Λευκάδας. 

Για το υπόλοιπο δε τμήμα του προαναφερόμενου 
καθορισμού (ΦΕΚ 366 Δ’/9-4-1996) απαιτείται εκ νέου 
επανακαθορισμός και συγκεκριμένα για τον αιγιαλό από 
την κορυφή Α101 έως Α109 και για την παραλία από την 
κορυφή Π101’εως Π109’. 

Β’ Επικυρώνουμε την από 16-09-2019 έκθεση της 
επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με τον ν.4607/2019 και ισχύει, για τον 
επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού-παραλίας και πα-
λαιού αιγιαλού στην θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» Τ.Κ. Καλαμιτσίου 
Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας, η οποία λόγω εμφιλοχώρη-
σης σφαλμάτων ορίζει και επανακαθορίζει τις εν λόγω 
οριογραμμές, καθώς και τον έγχρωμο απόσπασμα ορ-
θοφωτοχάρτη κλίμακας 1:500 από την ψηφιακή βάση 
δεδομένων του ΨΥΔΗΠΕΕΚ ως εξής: 

1. Ορίζουμε-επανακαθορίζουμε την οριογραμμή του 
αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και κο-
ρυφές με στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α101 
με συντεταγμένες (στον προβολικό σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ΄87- ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο συντε-
ταγμένων) που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 
στην έκθεση της επιτροπής. 

2. Ορίζουμε - επανακαθορίζουμε την οριογραμμή της 
παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και κο-
ρυφές με στοιχεία Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, 
Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π17, Π18, Π19, Π20 
με συντεταγμένες(στον προβολικό σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ΄87-ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο συντε-
ταγμένων)που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 
στην έκθεση της Επιτροπής. 

3. Ορίζουμε - επανακαθορίζουμε την οριογραμμή του 
παλαιού αιγιαλού με κυανή συνεχή πολυγωνική γραμ-
μή και κορυφές με στοιχεία ΠΑ1, ΠΑ2, ΠΑ3, ΠΑ4, ΠΑ5, 
ΠΑ7, ΠΑ8, ΠΑ9, ΠΑ10, ΠΑ11, ΠΑ12, ΠΑ13, ΠΑ14, ΠΑ15, 
ΠΑ16, ΠΑ17, ΠΑ18, ΠΑ19, ΠΑ20 με συντεταγμένες (στον 
προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ΄87-ισχύον κρατικό 
τριγωνομετρικό δίκτυο συντεταγμένων), που αναφέρο-
νται στον συνημμένο πίνακα στην έκθεση της επιτροπής. 

Οι ανωτέρω κορυφές οριογραμμών αιγιαλού, παραλί-
ας και παλαιού αιγιαλού του επανακαθορισμού αποτυ-
πώνονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Ε.Κ.Χ.Α.Ε σε 
κλίμακα 1:500 το οποίο συνοδεύει την παρούσα έκθεση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Η παρούσα, με την έκθεση της επιτροπής επανακαθο-
ρισμού ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
και τον απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη να δημοσιευθούν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Πάτρα,24 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

 

ΕΚΘΕΣΗ
Επιτροπής επανακαθορισμού των οριογραμμών 
αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με τον ν. 4607/2019 και ισχύει σήμερα.

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού-πα-
ραλίας στη θέση “ΚΑΘΙΣΜΑ” της Τ.Κ. Καλαμιτσίου του 
Δήμου Λευκάδας.

Α) ύστερα από αίτημα του Τριαντάφυλλου Βλάχου,
Β) λόγω εμφυλοχόρησης σφαλμάτων κατά τον αρχικό 

καθορισμό ΦΕΚ 120/Δ’/9-3-1990 7 ακολούθως του ΦΕΚ 
711Δ΄/17-7-1992 και του ΦΕΚ 366/Δ΄/1996 σύμφωνα με 
το αρ. 7Α παρ. 1 του ανωτέρω νόμου).

Στη Λευκάδα σήμερα την 16-9-2019 οι παρακάτω 
υπογράφοντες:

1. Τζωρτζοπούλου Μαρία, Τεχνικός ΤΕ/Α΄, Προϊσταμέ-
νη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας, ως Πρόεδρος

2. Βραχνούλας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’, 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Λευκάδας, ως αναπληρωματικό μέλος του νόμιμου 
πολ/κου μηχ/κού Σταματέλου Θεοδόση, σύμφωνα 
με την 32876/13-02-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας και 
Ιονίου, κατόπιν του από 5/2019 Πρακτικού της από 5/
18-6-2019 συγκρότησης ιδίας επιτροπής.
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3. Προκοπίου Κυριάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’, 
Προϊστάμενος του τμήματος Πολεοδομίας Σχεδίου Πό-
λεως και Οικισμών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λευκάδας.

4. Κώτσης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’, ως 
αναπληρωτής του νόμιμου αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου του τμήματος Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού 
σχεδιασμού Ιονίου οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή 
καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας και 
παλαιού αιγιαλού του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4607/2019 και ισχύει σή-
μερα, συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 32876/13-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/σου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου για τον Ν. Λευκάδας και 
ισχύει σήμερα.

Το 5ο μέλος, Ζώμπος Ιωάννης, Υποπλοίαρχος Λ.Σ. 
Λιμενάρχης Λευκάδος αν και νομίμως κλήθηκε με την 
ανωτέρω πρόσκληση, δεν προσήλθε, αλλά ούτε και ο 
νόμιμος αναπληρωτής του.

Η επιτροπή είχε απαρτία και ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΑΜΕ στα γρα-
φεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Λευκάδας κατόπιν της 
από 2-9-2019 επιτόπιας αυτοψίας στην αναφερόμενη 
θέση η οποία συγκλήθηκε κατόπιν της αριθμ. 7/20-8-2019 
πρόσκλησης της Προέδρου της εν λόγω επιτροπής αιγι-
αλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, ελήφθησαν υπόψη 
και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα με αριθμ. 
4/15-5-2019, 5/20-6-2019, 6/20-6-2019, 7/25-7-2019, 
8/2-9-2019, 9/16-9-2019 και 10/20-9-2019 πρακτικά συ-
νεδριάσεων κατόπιν των αριθμ. 4/8-5-2019, 5/18-6-2019, 
6/24-7-2019, 7/20-8-2019, 8/10-9-2019, 9/19-9-2019 
αντίστοιχων συγκλήσεων επιτροπών.

Γραμματέας της επιτροπής έχει οριστεί με την ως άνω 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου για τον Ν. Λευκάδας 
η Σοφία Μπίσαλα, Εφοριακός ΔΕ/Α΄ και αφού λάβαμε 
υπόψη:

• Τις λοιπές διατάξεις του ν. 2971/2001, “περί αιγιαλού - 
παραλίας”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα.

• Το αριθμ. 187.2/336/86/1066/31-07-1986 και το 
αριθμ. 544.5/124/97/605/28-3-1997 έγγραφα του ΓΕΝ.

• Τον ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ, ο οποίος 
είναι εξαρτημένος από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστη-
μα αναφοράς έτους 2007-2009, ο οποίος είναι εγκατε-
στημένος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. του 
Υπουργείου Οικονομικών.

• Την 1089532πε/8205πε/Β0010/20-4-2005 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 595/Β΄/4-5-2005) “περί 
στοιχείων καθορισμού αιγιαλού-παραλίας”.

• Το αριθμ. φ.900/40/827227/Σ.366/19-7-2015 εμπι-
στευτικό έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με το οποίο η 
προς καθορισμό περιοχή, δεν ανήκει στις περιοχές που 
εξαιρούνται από την ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.λπ. του 
αρ. 17 του ν. 2971/2001.

• Την αριθμ. 19889/8-3-2019 αίτηση του Τριαντάφυλ-
λου Βλάχου, αναφορικά με την αίτηση επανακαθορισμού 
παλαιού αιγιαλού έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του στην 
εν λόγω περιοχή.

• Την από 18-6-2019 εισήγηση του Προέδρου της Επι-
τροπής Αιγιαλού, στην οποία αναγράφονται τα σφάλ-
ματα που διαπιστώθηκαν στον εν λόγω καθορισμό και 
αφορούν:

Α) Την αντικατάσταση του τοπογραφικού διαγράμμα-
τος του καθορισμού με το ορθό στο ΦΕΚ 711Δ΄/17-7-1992 
χωρίς όμως να υπάρχει δημοσίευση πρακτικού της επι-
τροπής καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού καθώς και της απόφασης του Νομάρχη περί 
κύρωσης της παραπάνω έκθεσης. Δηλ: ο καθορισμός 
του αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 711/17-7-1992 (χωρίς να συνοδεύεται 
από Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής και κυρωτικής από-
φασης Νομάρχη) έχει ως συνέπεια (με την έλλειψη της 
δημοσίευσης αυτής) να επιφέρει την ακυρότητα της διοι-
κητικής πράξης (υπ’ αρ. 10540/30-5-2005 γνωμοδότηση 
του ΝΣΚ με την υπ’ αρ. 1058559/4308/Β0010/23-6-2005 
αποδοχή του Υπ. Οικ.).

Διαπιστώνεται η εμφιλοχώρηση σφάλματος ως προς 
την δεύτερη δημοσίευση (ΦΕΚ 711/17-7-1992).

Β) Από τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραμμάτων 
του φακέλου της υπόθεσης στην υπηρεσία, δεν προ-
έκυψε να υπάρχει το γνήσιο τοπογραφικό διάγραμμα 
που απεστάλει τότε από το ΓΕΝ για τον εν λόγω καθορι-
σμό, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 120/Δ΄/9-3-1990 
(Α΄ καθορισμός) και κατόπιν αντικαταστάθηκε με νέο 
τοπογραφικό διάγραμμα στο ΦΕΚ 711/17-7-1992 
(Β’ καθορισμός) χωρίς έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής 
και κύρωσής της από το Νομάρχη.

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται η εμφιλοχώρηση 
σφάλματος ως προς την δεύτερη δημοσίευση (ΦΕΚ 711/ 
17-7-1992).

• Την 232/19-3-1996 απόφαση του Περιφερειακού Δ/
ντη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366/9-4-1996, περί 
διοικητικού καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού-
παραλίας και παλαιού αιγιαλού, σε συνέχεια των παρα-
πάνω καθορισμών, στην ίδια θέση και έμπροσθεν, της ως 
τότε φερόμενης ιδιοκτησίας αφών Περδικάρη, οι οποίοι 
κατέθεσαν την από 8-5-1997 διεκδικητική αγωγή κατά 
του ελληνικού δημοσίου και ζητούσαν την εξαίρεση της 
ιδιοκτησίας τους από τον παλαιό αιγιαλό. Με την από 
21/1998 τελεσίδικη απόφασή του το Ειρηνοδικείο Λευ-
κάδας την έκανε δεκτή ήτοι: «Αναγνωρίζει τους ενάγο-
ντες συγκυρίους κατά το ¼ εξ αδιαιρέτου τον καθένα στο 
εδαφικό τμήμα που βρίσκεται στη περιοχή ΚΑΘΙΣΜΑ της 
κοινότητας Καλαμιτσίου Λευκάδας έχει έκταση 170,00μ² 
περίπου, τριγωνική μορφή και συνορεύει: ΔΥΤΙΚΑ, με 
παραλία, ΒΟΡΕΙΑ, με ιδιοκτησία Αθανίτη (πρώην Καρύ-
δη) και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ και ΝΟΤΙΑ, με υπόλοιπη δική τους 
ιδιοκτησία». Απαιτούμενος επανακαθορισμός.

• Έχει δε διαπιστωθεί ότι οι αναγραφόμενες συντεταγ-
μένες του προβολικού συστήματος Hatt του ανωτέρω 
καθορισμού (ΦΕΚ 366/Δ΄/1996), είναι λανθασμένες και 
η εμφιλοχώρηση σφάλματος αυτού είναι λόγος επανα-
καθορισμού.

• Το γεγονός ότι με τα αριθμ. 1766/12-12-2008, 1364/ 
22-10-2008 και 1867/9-1-2009 έγγραφά της η ΚΥ ανα-
φέρει, ότι, τα ορόσημα της 55/21-2-1990 απόφασης του 
Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 120/Δ’/9-3-1990) του εν λόγω 
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καθορισμού όπως αυτός διορθώθηκε με το ΦΕΚ 711/
17-7-1992, έχουν καταστραφεί.

• Για τους παραπάνω λόγους συγκροτήθηκε η από 
10-1-2001 Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και 
παλαιού αιγιαλού αποφασίζοντας τον επανακαθορισμό 
σε όλη την περιοχή του ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ο οποίος δεν είχε 
πραγματοποιηθεί. Η Κτηματική Υπηρεσία κατόπιν ελλεί-
ψεως προσωπικού ζητούσε με τα αριθμ. 116/23-1-2001 
και 117/30-1-2001 έγγραφά της, από την Δ/νση Τ.Υ του 
Υπ. Οικ. Κλιμάκιο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο 
επανακαθορισμός που εκκρεμούσε στη περιοχή του 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.

• Τον ιδιοκτησιακό έλεγχο των τίτλων από τον οποίο 
προκύπτουν τα εξής:

• Το αριθμ. 17238/16-12-1966 αγοραπωλησία ακινήτου 
των αφών Νικολάου και Ζώη Βλάχου του Βασιλείου, συμ-
βόλαιο που στην περιγραφή του αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων «….. ΔΥΤΙΚΩΣ: με αιγιαλόν ανοικτής θαλάσσης….».

• Το αριθμ. 4208/19-4-1972 προσύμφωνο αγοραπωλη-
σίας αγροτικών ακινήτων των αφών Ζώη και Νικολάου 
Βλάχου του Βασιλείου, που στην περιγραφή του αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων «….. ΔΥΤΙΚΩΣ: με αιγιαλόν ανοιχτής 
θαλάσσης και μέχρι του χειμερίου κύματος και συμφώ-
νως με τον νόμον περί αιγιαλίτιδας ζώνης, ως τούτος ο 
νόμος ετροποποιήθη και κατά την ορισμένην υπ’ αυτού 
απόστασιν από του χειμερίου κύματος….».

• Η αριθμ. 4232/28-4-1972 πράξη της οριστικής αγορα-
πωλησίας αγροτικών ακινήτων με τους ίδιους συμβαλ-
λόμενους και την ίδια ακριβώς περιγραφή των πωλου-
μένων ακινήτων με το ανωτέρω προσύμφωνο.

• Η με αριθμ. 4244/2-5-1972 δήλωση αποδοχή κλη-
ρονομίας του συμβολαιογράφου Αντωνίου Μαλακάση, 
με τον δηλούντα Γεώργιο Περδικάρη του Σπύρου, να 
περιγράφει το ακίνητο που αποδέχεται μεταξύ άλλων: 
«…. με αιγιαλόν ανοικτής θαλάσσης …».

• Το αριθμ. 4245/2-5-1972 αγοραπωλητήριο μεταξύ 
των αφών Ζώη και Νικολάου Βλάχου του Βασιλείου και 
Γεωργίου Σπυρίδωνος Περδικάρη, όπου τα ανωτέρω 
ακίνητα περιγράφονται μεταξύ άλλων: «….Δυτικώς: με 
αιγιαλόν ανοικτής θαλάσσης και μέχρι του χειμερίου 
κύματος ….».

• Το αριθμ. 14186/29-9-1980 συμβόλαιο διανομής, 
όπου στη περιγραφή των διανεμομένων ακινήτων μετα-
ξύ άλλων αναφέρεται: «…. από πλευράς ενιαίας γραμμής 
Δ-Ε-Ζ με αμμουδιά ….».

• Το γεγονός ότι με την 44/2009 απόφαση του Ειρη-
νοδικείου Λευκάδας, διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη 
στον Χατζηδάκη Νικόλαο, Δρ. Αγρονόμος και τοπογρά-
φο μηχ-κο, ο οποίος στο σκεπτικό έλαβε υπόψη το εξής 
στοιχείο:

• «….. Επιπλέον στην ιδιοκτησία Απόστολου Βλάχου 
υπάρχουν ελαιόδεντρα πράγμα που σημαίνει ότι το έδα-
φος είναι γόνιμο, απαλλαγμένο από χλωριούχο νάτριο, 
όπως είναι το θαλασσινό νερό. Συνεπώς το έδαφος αυτό 
ποτέ δεν ήταν παλαιός αιγιαλός. Τούτο αποδεικνύεται 
και από την 31/1979 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευ-
κάδας, η οποία αναφέρει ότι το επίδικο τμήμα από το 
1906 βόρεια της ιδιοκτησίας Απόστολου Βλάχου (το 
οποίο περιήλθε από τον ίδιο τίτλο κατά του αριθμ. 625/

02-04-1979 ΠΔΑ του Δασάρχη Λευκάδας) είναι άμπελος 
και δεν εμπίπτει εντός του παλαιού αιγιαλού».

• Κατά την έννοια δε της επίλυσης και της εφαρμο-
γής επί του εδάφους (παρ.5), είχε να αντιμετωπίσει δύο 
διαδικασίες, τις οποίες αφού εκθέτει, καταλήγει ως εξής:

• «…. Εξυπακούεται πως για την σύνταξη της πινακίδας 
(Βήτα α)απαιτούνται μετρήσεις οι οποίες θα είναι εξαρ-
τημένες από το τριγωνομετρικό δίκτυο……», προχωρώ-
ντας σε λεπτομερέστερη ανάλυση αυτών. Με τα αριθμ. 
1766/12-12-2008, 1364/22-10-2008 και 1867/9-1-2009 
η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, ως αναφέρεται και 
ανωτέρω, έχει ήδη βεβαιώσει ότι τα ορόσημα του εν 
λόγω καθορισμού, είχαν καταστραφεί.

• Κατόπιν, το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας με την 
104/2013 τελεσίδικη απόφασή του, έκανε δεκτή την έφε-
ση του Απόστολου Βλάχου του Ζώη κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου και ακύρωσε το 11/2008 ΠΔΑ.

• Το γεγονός ότι στον Τριαντάφυλλο Βλάχο του Νικο-
λάου εκδόθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας 
το αριθμ. 2/2011 ΠΑΑΧ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευ-
κάδας με την 120/2014 απόφασή του, ορίζει πραγματο-
γνώμονα τον Νικόλαο Πετρούλα τοπογράφο μηχανικό, 
για τον έλεγχο της έκτασης των 992,04μ², ο οποίος στην 
από 21-11-2016 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του, μετά 
από μία σειρά στοιχείων που λαμβάνει υπόψη του κα-
ταλήγει ως εξής:

• «…….. είναι αδύνατον να απαντηθεί αν το επίδικο 
εδαφικό τμήμα ταυτίζεται ή όχι με το ακίνητο που κα-
ταγράφεται με τον ΑΒΚ 92 το οποίο στην προσπάθεια 
(του υπογράφοντα) καθορισμού του, βρίσκονται για 
το μεν ΒΔ σημείο Α1 (με υψόμετρο Η1=6,24μ.) σε από-
σταση S=72,80μ για δε το ΝΔ σημείο Α2 (με υψόμετρο 
Η2=6,02μ. σε απόσταση S=74,50μ. από την ακτογραμμή 
(γραμμή με υψόμετρο Ηακτ.=0,00μ.). Στην πραγματι-
κότητα ο παλαιός αιγιαλός (αν υπάρχει) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την ισουψή με υψόμετρο Η=4μ. όπως προ-
αναφέρθηκε……».

• Το γεγονός ότι στις 4-4-2014 με εντολή του ΤΑΙΠΕΔ 
και ως τεχνική υποστήριξη στο κλιμάκιο Αρτας, ορίζεται 
ο Χριστόφορος Ζήνας τοπογράφος μηχανικός για τον 
έλεγχο του ΒΚ 92 δημοσίου κτήματος. Στο συμπέρασμά 
του ο ανωτέρω αναφέρει:

«1- Απαιτείται διόρθωση του ΦΕΚ 120/Δ΄/1990, για 
λόγους που προαναφέρθηκαν.

2- Απαιτείται στη συνέχεια μελέτη επαναπροσδιορι-
σμού των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού, στο κρατικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87, 
προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του 
δημοσίου, καθόσον υπάρχει αδυναμία υλοποίησης του 
καθορισμού των ορίων του παλαιού αιγιαλού, λόγω σύ-
νταξης του τοπογραφικού διαγράμματος σε ανεξάρτητο 
δίκτυο και καταστροφής των οροσήμων στις κορυφές 
των οριογραμμών.

3- Σαν εναλλακτική λύση προτείνουμε να γίνει νέος 
επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού-
παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στο κρατικό σύστη-
μα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, προκειμένου να υπάρχει 
συνέχεια με τον επανακαθορισμό νότια του ΒΚ 92 
(ΦΕΚ 366/Δ΄/9-4-1996).
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• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκάδας το έτος 2005 ανέ-
θεσε στο ΕΚΘΕ (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) να 
μελετήσει την διάβρωση των δυτικών ακτών του Δήμου 
Λευκάδας από την οποία προκύπτουν τα παρακάτω:

• Το κύριο μέρος των ακτομηχανικών φαινομένων λαμ-
βάνει χώρα μέσα στη ζώνη θραύσης των κυματισμών, 
δηλ. από το βάθος όπου πραγματοποιείται η θραύση 
μέχρι την ακτή. Συγκεκριμένα, με τη θραύση των κυματι-
σμών και τη μετακίνηση του μετώπου θραύσης προς την 
ακτή, δημιουργούνται έντονα τυρβώδη φαινόμενα στην 
υδάτινη μάζα που έχουν ως αποτέλεσμα την αιώρηση 
των λεπτόκοκκων κυρίως υλικών του πυθμένα (ιλύος 
και άμμου). Η πλάγια πρόσπτωση των κυματισμών στην 
ακτή, δημιουργεί κατά μήκος της ακτής μία συνιστώσα 
μεταφοράς νερού που ισοδυναμεί με ρεύμα σημαντικής 
έντασης (longshore current). Το ρεύμα αυτό σε συνδυ-
ασμό με την κυματική κίνηση και την τύρβη στη ζώνη 
θραύσης, αποτελεί και το βασικό παράγοντα μεταφοράς 
των φερτών υλικών κατά μήκος της ακτής, από το νότο 
προς το βορρά. Τα φαινόμενα της παράκτιας διάβρωσης 
και η υποχώρηση της υπαέριας παραλίας εμφανίζονται 
μετά το 1985 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα επιδεινού-
μενα. (φαινόμενο αμμώγλωσσας).

• Με βάση τη μελέτη αυτή, από το έτος 1985 έως το 
έτος 2005 (που έγινε η έρευνα), διαπιστώθηκε ότι, η 
διάβρωση των δυτικών ακτών της Λευκάδας έλαβε με-
γάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα, τα πλάτη των ακτών 
αυτών, να βαίνουν συνεχώς μειούμενα.

• Αν συγκρίνουμε το πλάτος της παραλίας ΚΑΘΙΣΜΑ-
ΤΟΣ κατά το έτος 1989 σύμφωνα με την αποτύπωση 
του Παναγιώτη Αραβανή (συντάκτης του τοπογραφικού 
διαγράμματος της 55/1990 απόφασης Νομάρχη) το 
οποίο ήταν 82,00μ. στο σημείο από την ακτή μέχρι το 
όριο της ιδιοκτησίας Βλάχου Τριαντάφυλλου, το σημε-
ρινό πλάτος στο ίδιο σημείο είναι 72,00μ. (Α/Φ google 
earth έτος 2019). Εδώ συμπεραίνουμε ότι το πλάτος 
της παραλίας σήμερα είναι μικρότερο του 1989 κατά 
10,00μ. περίπου, προφανώς λόγω της διάβρωσης της 
ακτογραμμής.

• Παρά ταύτα και παρότι συμβαίνουν τα ως άνω, εν 
τούτοις δεν παρατηρείται σήμερα διάβρωση του παρα-
λιακού χωματόδρομου, πολλώ δε μάλλον στις όμορες 
με αυτόν ιδιοκτησίες, ακόμα και σ’ αυτές που δεν έχουν 
κανένα είδος προστατευτικής μάνδρας. Λογικά αυτό θα 
έπρεπε να συμβαίνει , αν είχε ορθά καθοριστεί η γραμμή 
του παλαιού αιγιαλού το 1989, αφού το χειμέριο κύμα 
αναζητά πάντα την φυσική του κατάληξη, ιδιαίτερα όταν 
δεν υπάρχουν φυσικά ή τεχνικά αίτια να μετακινηθεί αυ-
τός προς τη θάλασσα (2276/94 γνωμ. ΝΣΚ), όπως συμ-
βαίνει στην περίπτωσή μας.

• Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι, περίπου το ίδιο 
πλάτος παραλίας έτους 1989 παρατηρείται και στις αε-
ροφωτογραφίες των ετών 1945 -1960 -1984 με στερεο-
σκοπική μέθοδο. Η μόνη περίοδος που η παραλία έχει 
υποστεί μεγάλη διάβρωση είναι κατά την περίοδο από 
1989 έως σήμερα.

• Τις επίγειες τοπογραφικές μετρήσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε επιτόπια αυτοψία της Επιτροπής στην 
περιοχή, προς ενημέρωση, έλεγχο και σύγκριση του από 

Δεκεμβρίου 1987 τοπογραφικού διαγράμματος του Αρα-
βανή Παναγιώτη Τοπογράφου μηχανικού (δηλαδή το δη-
μοσιευθέν διάγραμμα καθορισμού στο ΦΕΚ 120Δ΄/1992) 
με το από Ιούλιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα σε ορθο-
φωτοχάρτη κτηματολογίου του τοπογράφου μηχανικού 
Καρύδη Παύλου.

• Το γεγονός ότι κατά την από 2/09/2019 επιτόπια 
αυτοψία ελέγχθηκε το υπόβαθρο (υψόμετρα εδάφους, 
περιφράξεις , πλάτος αγροτικής οδού, φρύδι - πόδι πρα-
νούς, ακτογραμμή και λοιπά στοιχεία) του από Ιούλιο του 
2019 τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Καρύ-
δη Παύλου σε σχέση με το υπόβαθρο του από 4-12-1987 
τοπογραφικού διαγράμματος του καθορισμού (ΦΕΚ 
120Δ΄/1992), διαπιστώθηκε ταύτιση του αναγλύφου των 
δύο τοπογραφικών. Τούτο προκύπτει από τις μετρήσεις 
του μέλους Προκοπίου Κυριάκου οι οποίες απεικονίζο-
νται στο από 02-09-2019 σκαρίφημα του ιδίου.

• Η επιτόπια αυτοψία και οι μετρήσεις κρίθηκαν απα-
ραίτητες από την επιτροπή λόγω καταστροφής των ορο-
σήμων του καθορισμού (ΦΕΚ 120/Δ΄/1992 και τα αριθμ. 
1766/12-12-2008, 1364/22-10-2008, 1867/9-1-2009 και 
1665/12-10-2012 έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας) 
και επειδή το τοπογραφικό διάγραμμα που δημοσιεύ-
θηκε στο ανωτέρω ΦΕΚ ήταν σε ανεξάρτητο τοπικό 
σύστημα αναφοράς γεγονός που καθιστά αδύνατη την 
γεωαναφορά του.

• Την διάβρωση της ακτής όπως αυτή προέκυψε από 
τις ανωτέρω επιτόπιες μετρήσεις και συγκεκριμένα κατά 
13 μέτρα εσώτερων της ακτογραμμής που απεικονίζει το 
διάγραμμα καθορισμού (4-12-1987) η οποία βρίσκεται 
σήμερα στην ισουψή του ενός μέτρου του αυτού τοπο-
γραφικού διαγράμματος.

• Τις μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές τιμές της Ε.Μ.Υ 
για την ένταση ανέμου στην περιοχή ενδιαφέροντος 
(αρ. πρωτ 4673/2019) από το έτος 01/01/1971 έως το 
31/12/2018.

• Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού παραλίας που προ-
βλέπονται από το άρ. 9 του ν. 2971/2001 όπως αυτό ισχύ-
ει και ειδικότερα:

α) γεωμορφολογία του εδάφους: πρόκειται για έδαφος 
επίπεδο, αμμώδες και στη συνεχεία επικλινές με αραιή 
θαμνώδη βλάστηση. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός 
σχεδίου πόλεως και διέπεται από τις εκτός σχεδίου πολε-
οδομικές διατάξεις. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες χωρο-
ταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γής που επηρεάζουν 
την παράκτια ζώνη

β) κατάσταση της ακτής: ομαλή αμμώδες χωρίς έργα
γ) αμμώδες, απότομος με μεγάλα βάθη
• δεν εντοπίστηκαν παράκτιοι φυσικοί πόροι
• η περιοχή βρίσκεται υπό κτηματογράφιση
• στην περιοχή δεν υπάρχουν τεχνικά έργα ούτε προ-

σχώσεις
• την μη ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προ-

στατευόμενων περιοχών παρατηρήσεις – διαπιστώσεις 
της επιτροπής

• Με βάση τα παραπάνω είναι απορίας άξιο, πώς, το 
έτος 1989 καθορίστηκε ο παλαιός αιγιαλός μέσα σε 
όμορες με την παραλία ιδιοκτησίες, όταν το εύρος του, 
σύμφωνα με τα παραπάνω επιστημονικά δεδομένα, ήταν 
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πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το σημερινό του εύρος 
και χωρίς να έχει αλλοιωθεί το ανάγλυφο αυτού μέχρι 
σήμερα.

• Στη διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Οικο-
νομικών εμφαίνονται οι οριογραμμές αιγιαλού παραλί-
ας και παλαιού αιγιαλού στο ΕΓΣΑ ‘ 87. Η γεωαναφορά 
όμως του διαγράμματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
120Δ΄/1992 είναι αδύνατη λόγω καταστροφής των ορο-
σήμων όπως αναφέρεται στα παραπάνω έγγραφα της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας των ετών 2001, 2008, 
2009 και 2012.

• Με τον παρόντα επανακαθορισμό, συνδέονται οι 
οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
της 232/19-3-1996 απόφασης Περιφερειακού Δ/ντη, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366/9-4-1996 στον οποίο 
είχε εμφιλοχωρήσει σφάλμα (όπως αυτό αναλύεται ανω-
τέρω) ως το σημεία 101.

• Για το υπόλοιπο τμήμα του αυτού καθορισμού (ΦΕΚ 
366/9-4-1996) απαιτείται εκ νέου επανακαθορισμός.

• Το μέλος Κυριάκος Προκοπίου, μειοψήφισε. Οι αντιρ-
ρήσεις του αναφέρονται στο από 10/20-10-2019 πρακτι-
κό συνεδρίασης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αποφασίζει:
Κατά πλειοψηφία, την οποία απαρτίζουν η Πρόεδρος 

και τα μέλη της Επιτροπής, Βραχνούλας Δημήτριος και 
Κώτσης Ευάγγελος, τον επανακαθορισμό των οριογραμ-
μών αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 
«ΚΑΘΙΣΜΑ» της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιτσίου του 
Δήμου Λευκάδας, του Νομού Λευκάδας, μετά από επι-
τόπια αυτοψία και επεξεργασία του προς επανακαθο-
ρισμού τμήματος, επί του έγχρωμου ορθοφωτοχάρτη, 
από την ψηφιακή βάση δεδομένων του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ σε 
κλίμακα 1:500 και διορθώνει, την 55/21-2-1990 απόφαση 
Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 120/Δ’/9-3-1990), το ΦΕΚ 711/ 
17-7-1992 και εν μέρει την 232/19-3-1996 απόφαση Πε-
ριφερειακού Δ/ντη (ΦΕΚ 366/Δ΄/1996) για το υπόλοιπο 
τμήμα του αυτού καθορισμού απαιτείται εκ νέου επανα-
καθορισμός) ως ακολούθως:

Ορίζουμε - Επανακαθορίζουμε
1. την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή 

πολυγωνική γραμμή και κορυφές με στοιχεία Α1, Α2, Α3, 
Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α101 με συντεταγμένες (στο προ-
βολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87- ισχύον κρατικό 
τριγωνομετρικό δίκτυο συντεταγμένων) που αναγρά-
φονται στον παρακάτω Πίνακα (όπως προέκυψαν από 
εξαγωγή των συντεταγμένων των διανυσμάτων στο 
πρόγραμμα ArcMap του συστήματος ΨΥΔΗΠΕΕΚ του 
Υπ.Οικονομικών):

ΑΑ Χ Ψ Πρώην κορυφή Θέση συγκριτικά με προηγούμενο καθορισμό

Α1 204586,447 4297643,426 1 ίδια

Α2 204599,360 4297600,318 2 ίδια

Α3 204584,476 4297586,959 3 ίδια

Α4 204562,245 4297500,502 4 ίδια

Α5 204523,549 4297343,710 5 ίδια

Α6 204475,585 4297150,185 6 ίδια

Α7 204439,717 4297004,674 7 ίδια

Α8 204410,934 4296913,090 8 ίδια

Α101 204369,947 4296836,508 101 Εσώτερα προς ξηρά

Ορίζουμε-Επανακαθορίζουμε
2. την οριογραμμή της Παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και κορυφές με στοιχεία Π1, Π2, Π3, 

Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π17, Π18, Π19, Π20 με συντεταγμένες (στο προβολικό 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87-ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο συντεταγμένων). που αναγράφονται στον 
παρακάτω Πίνακα (όπως προέκυψαν από εξαγωγή των συντεταγμένων των διανυσμάτων στο πρόγραμμα ArcMap 
του συστήματος ΨΥΔΗΠΕΕΚ του Υπ.Οικονομικών):

ΑΑ Χ Ψ Πρώην κορυφή Θέση συγκριτικά με προηγούμενο καθορισμό

Π1 204596,027 4297646,295 1’ ίδια

Π2 204610,759 4297597,112 2’ ίδια

Π3 204591,155 4297579,517 3’ ίδια

Π4 204580,572 4297495,489 4’ ίδια

Π5 204572,226 4297451,778 5’ ίδια

Π6 204573,892 4297420,508 6’ ίδια

Π7 204572,222 4297384,630 7’ ίδια

Π8 204563,352 4297332,063 8’ ίδια

Π9 204555,507 4297296,099 9’ ίδια



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551Τεύχος Δ’ 63/12.02.2020

Π10 204542,558 4297233,421 νέα ίδια

Π11 204541,123 4297227,533 νέα ίδια

Π12 204534,217 4297190,717 10’ ίδια

Π13 204530,524 4297171,025 νέα ίδια

Π14 204522,932 4297113,800 11’ ίδια

Π15 204508,737 4297074,139 νέα ίδια

Π16 204492,357 4297016,055 12’ ίδια

Π17 204478,799 4296987,370 νέα ίδια

Π18 204456,725 4296943,735 νέα Εσώτερα προς ξηρά

Π19 204430,762 4296897,197 13’ Εσώτερα προς ξηρά

Π20 204424,019 4296882,070 νέα Εσώτερα προς ξηρά

Π21 204392,274 4296840,657 νέα Εσώτερα προς ξηρά

Π22 204375,670 4296819,721 νέα Εσώτερα προς ξηρά

Ορίζουμε-Επανακαθορίζουμε
3. την οριογραμμή του Παλαιού Αιγιαλού με κυανή συνεχή πολυγωνική γραμμή και κορυφές με στοιχεία ΠΑ1, 

ΠΑ2, ΠΑ3, ΠΑ4, ΠΑ5, ΠΑ6, ΠΑ7, ΠΑ8, ΠΑ9, ΠΑ10, ΠΑ11, ΠΑ12, ΠΑ13, ΠΑ14, ΠΑ15, ΠΑ16, ΠΑ17, ΠΑ18, ΠΑ19, ΠΑ2Ο 
με συντεταγμένες (στο προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87-ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο συντε-
ταγμένων), που αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα (όπως προέκυψαν από εξαγωγή των συντεταγμένων των 
διανυσμάτων στο πρόγραμμα ArcMap του συστήματος ΨΥΔΗΠΕΕΚ του Υπ. Οικονομικών):

ΑΑ Χ Ψ Πρώην κορυφή Θέση συγκριτικά με προηγούμενο καθορισμό

ΠΑ1 204591,155 4297579,517 νέα (πρώην 1’’) Εσώτερα προς ξηρά – 
Ταυτίζεται με κορυφή 3’ νυν Π3

ΠΑ2 204580,572 4297495,489 νέα Ταυτίζεται με κορυφή 4’ νυν Π4

ΠΑ3 204572,226 4297451,778 3’’ Ταυτίζεται με κορυφή 5’ νυν Π5

ΠΑ4 204573,892 4297420,508 νέα Ταυτίζεται με κορυφή 6’ νυν Π6

ΠΑ5 204572,222 4297384,630 νέα Ταυτίζεται με κορυφή 7’ νυν Π7

ΠΑ6 204563,352 4297332,063 νέα (πρώην 4’’) Ταυτίζεται με κορυφή 8’ νυν Π8 - 
Προς θάλασσα

ΠΑ7 204555,507 4297296,099 νέα Ταυτίζεται με κορυφή 9’ νυν Π9 – 
Προς θάλασσα

ΠΑ8 204542,558 4297233,421 νέα (πρώην 5’’) Προς θάλασσα – Επί πλευράς Π9-Π10 – 
Ταυτίζεται με Π10

ΠΑ9 204541,123 4297227,533 νέα Προς θάλασσα – Επί πλευράς Π10-Π11 – 
Ταυτίζεται με Π11

ΠΑ10 204534,217 4297190,717 νέα Ταυτίζεται με κορυφή 10’ νυν Π12 – 
Προς θάλασσα

ΠΑ11 204530,524 4297171,025 νέα Προς θάλασσα - Επί πλευράς Π12-Π13 – 
Ταυτίζεται με Π13

ΠΑ12 204522,932 4297113,800 νέα Προς θάλασσα – 
Ταυτίζεται με κορυφή 11’ νυν Π14

ΠΑ13 204508,737 4297074,139 νέα Προς θάλασσα – Επί πλευράς Π14-Π15 – 
Ταυτίζεται με Π15

ΠΑ14 204492,357 4297016,055 νέα (πρώην 6’’) Προς Θάλασσα – Ταυτίζεται με 12’ νυν Π16

ΠΑ15 204478,799 4297987,370 νέα (πρώην 7’’) Προς θάλασσα – Επί πλευράς Π16-Π17 – 
Ταυτίζεται με Π17

ΠΑ16 204456,725 4297943,735 νέα Επί πλευράς Π17-Π18 – Ταυτίζεται με Π18

ΠΑ17 204430,762 4296897,197 νέα (πρώην 8’’) Εσώτερα προς ξηρά - Ταυτίζεται με Π19
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ΠΑ18 204424,019 4296882,070 νέα Εσώτερα προς ξηρά – Ταυτίζεται με Π20

ΠΑ19 204392,274 4296840,657 νέα Εσώτερα προς ξηρά – Ταυτίζεται με Π21

ΠΑ20 204375,670 4296819,721 νέα Εσώτερα προς ξηρά – Ταυτίζεται με Π22

Οι ανωτέρω κορυφές οριογραμμών αιγιαλού,παραλίας και παλαιού αιγιαλού του επανακαθορισμού αποτυπώ-
νονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. , σε κλίμακα 1:500, το οποίο συνοδεύει την παρούσα έκθεση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Λευκάδα,16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος  Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ
 2) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*04000631202200016*
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