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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 
παραλίας στη θέση Καστό της ομωνύμου νήσου Ν. Λευ- 
κάδος. . .. 1 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αποχαρακτηρισμός χώρου πρασίνου για την ανέγερση Κέν¬ 
τρου Υγείας στο Δήμο Δοξάτου Ν. Δράμας. 2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ ~ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2738 (1) 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 
παραλίας στη θέση Καστό της ομωνύμου νήσου Ν. Λευ- 
κάδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του ΑΝ 2344/ 
1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις : α) του άρθρου 13 του 
Ν. 1078/1980 και β) του άρθρου 23 του Ν. 1337/1983. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του 
Κεφαλαίου Β' της 0.208/181/26.4.1982 (ΦΕΚ 214/26.4. 
1982 Τεύχος Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών «Αναμόρφωση Συλ¬ 
λογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμο¬ 
διότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

3. Την από 6.5.85 Έκθεση της «Επιτροπής καθορισμού 
των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και θέσεων αμμοληψίας» 
που καθόρισε τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας στην 
περιοχή Καστου και το από Οκτώβριο 1984 με κλίμακα 1 : 
500 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ν. 
Χατζή βασιλείου, που θεωρήθηκε την 10.4.1985 από τη Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Λευκάδας και 
συνοδεύει την Έκθεση της προαναφερόμενης Επιτροπής. 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
που διατυπώθηκε στο Φ. 187.2/3/3/85/ΣΧ 1131/25.6.85 
έγγραφό του. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 1 του Ν. 
3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) «περί Διοικητικής Αποκεν- 
τρώσεως» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 28.6.1955 
Β. Δ/τος «περί εξαιρέσεως από της κατά το άρθρο 1 παρά¬ 
γραφος 1 του Ν. 3200/1955 αρμοδιότητος των Νομαρχών, 
αντικειμένων τινών αρμοδιότητος του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών», του Β.Δ. 704/1970 και του άρθρου 1 παράγραφος 5 
του Π.Δ. 71/25.2.1984, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιο¬ 
τήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Νομάρχες και στις 
περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακού επιπέδου , αποφα-· 
σίζουμε : 

Επικυρώνουμε την από 6.5.85 Έκθεση της Επιτροπής 
καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και θέ¬ 
σεων αμμοληψίας, καθώς και το από Οκτώβριο 1984 τοπο¬ 
γραφικό διάγραμμα, που την συνοδεύει, το οποίο συντάχτηκε 
από τον Ν. Χατζηβασιλείου μηχανικό, με κλίμακα 1 : 500 
και θεωρήθηκε την 10.4.1985 από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχίας Λευκάδας, επί του οποίου η πιο 
πάνω Επιτροπή, με κόκκινη γραμμή καθόρισε τα όρια του 
αιγιαλού, στη θέση Καστός και με κίτρινη γραμμή τα όρια 
της παραλίας στην ίδια θέση. 

Η παρούσα απόφαση μαζί με την Έκθεση και το διά¬ 
γραμμα, που προαναφέραμε, να δημοσιευθούν στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 του Ν. 1078/1983. 

Λευκάδα, 11 Ιουλίου 1985 

Ο Νομάρχης 
ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 

Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας. 
'Αρθρον 74 Π.Δ. 636/77 

Δια τον καθορισμό (το πρώτον) των ορίων αιγιαλού και 
παραλίας στην περιοχή Κοιν, Καστού προ ιδιοκτησίας 
της Εταιρείας «ΚΑΣΤΟΣ ΙδΙχΑΝϋ ΒΕΑΟΗ ΕΤ.Θ.». 
Λευκάδα σήμερα την 6.5.1985 οι υπογεγραμμένοι: 

1. Περικλής Παπαρούνης, Οικονομικός Έφορος Λευ¬ 
κάδας, ως Πρόεδρος. 

2. Θωμάς Λεπεσιώτης αναπληρωτής Δ.Τ.Υ.Ν. Λευκάδας, 
ως μέλος. 

3. Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Λιμενάρχης Λευκάδας, ως 
μέλος αποτελούντες την Επιτροπή καθορισμού των ορίων 
του αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/77 μετα¬ 
βήκαμε επί τόπου στην προαναφερομένη περιοχή την 10.4. 
1985. 
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Αφού λάβαμε υπόψη : 

1. Την από 21.9.84 αίτηση της Εταιρείας «ΚΑΣΤ05 

ΙδΕΑΝΌ ΒΕΛΟ Η 4Τ·°·,) δια °~οία? ζητείται ο 
καθορισμός τοιν ορίων του αιγιαλού στην ανωτέρω περιο- 

■/.ή· 
2. Το από τον Νικόλαο Α. Χατζηβασιλείου Πολ. Μηχ/κό 

συνταχΟέν τον Οκτώβριο του 1984 Τοπογραφικό και υψο¬ 
μετρικό διάγραμμα με κλίμακα 1 : 500 ηλεγμένο για την 
ακρίβεια της αποτύπωσης από τον Θεόδωρο Σακελλαρο- 
πουλο Πολ. Μηχ/κό της ΔΤΥΝ Λευκάδας.την 10.4.1985 και 
ΟιωρήΟηκε από την ΔΤΥΝ Λευκάδας την 10.4.85 ως το 
άρθρο 20 του Ν. 719/77 ορίζει. 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2320/40 όπως αυτός τροπο¬ 

ποιήθηκε. 

4. Την εκ τής επιτοπίου μεταβάσεως σχηματισΟείσα 
αντίληψη περί του πλάτους της βρεχομένης ζώνης της ξηράς 
και λοιπών συναφών στοιχείων ήτοι : 

α) Έδαφος επικλινές. 
β) Κατάσταση ακτής : Βραχώδης - απόκρημνος. 
γ) Δεν υπάρχουν παλίρροιες και θαλάσσια ρεύματα. 
δ) Συνήθεις επικρατούντες άνεμοι στην ανωτέρω περιο¬ 

χή είναι νοτιοανατολικοί. 
στ) Λοιπά στοιχεία δεν υπάρχουν, αποφασίζει: 

I. Καθορίζει στο ανωτέροι τοπογραφικό διάγραμμα : 

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με ερυθρά συνεχή πολυ¬ 

γωνική γραμμή. 

β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη πολυγοινική 
γραμμή. 

γ) Δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλος. 

Λναλυτικώτερα : 
1. Ως οριογραμμή αιγιαλού ορίζεται η πολυγωνική το>ν 

κορυφών 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της ο¬ 
ποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία (ορό¬ 
σημα) τοποθετηθέντα στο έδαφος δια συντεταγμένου ως 
ακολούθως : 

II κορυφή 1 της οριογραμμής αιγιαλού σε απόσταση 
20,60 μ. από το ορόσημο ΣΙ τθ)ν συντεταγμένοι X — 77,50 
και ψ = 121,00 και σε απόσταση 71,00 μ. από το ορόσημο 
Σ2 των συντεταγμένων X = 113,50 και ψ = 68,50. 

Η κορυφή 2 σε απόσταση 31,00 μ. από το ορόσημοΣ2 
των συντεταγμένων χ= 113,50 και ψ = 68,50 και σε 
απόσταση 40,00 μ. από το ορόσημο Σ3 των συντεταγμένων 
X = 156,00 και ψ = 37,00 μ. 

II κορυφή 3 σε απόσταση 14,00 μ. από το ορόσημο Σ3 
των συντεταγμένων X ~ 156,00 και ψ = 37,00 μ. και σε 

απόσταση 45,00 μ. από το ορόσημο Σ4 των συντεταγμένων 
χ = 188,00 και ψ = 74,00. 
Η κορυφή 4 σε απόσταση 5,00 μ. από το ορόσημο Σ4 των 

συντεταγμένων χ = 188,00 και ψ = 74,00 και σε απόσταση 
47.50 μ. από το ορόσημο Σ5 των συντεταγμένων χ = 201,50 

και ψ = 122,50. 

Η κορυφή 5 σε απόσταση 14,50 μ. από το ορόσημο Σ5 
των συντεταγμένων χ = 201,50 και ψ = 122,50 και σε 
απόσταση 37,50 μ. από το ορόσημο Σ6 των συντεταγμένων 
χ = 234,00 και ψ = 162,50. 
Η κορυφή· 6 σε απόσταση 28,00 μ. από το ορόσημο Σ6 

των συντεταγμένων χ = 234,000 και ψ = 162,50 και σε 
απόσταση 24,50 μ. από το ορόσημο Σ7 των συντεταγμένων 
χ = 285,00 και ψ = 169,00. , , ' , 
Η κορυφή 7 σε απόσταση 13,50 μ. από το ορόσημο Σ9 

των συντεταγμένων χ = 377,50 και ψ = 151,50 και σε 
απόσταση 37,00 μ. από το ορόσημο Σ8 των συντεταγμένων 
χ = 329,80 και ψ = 165,00. 

II κορυφή 8 σε απόσταση 37,50 μ. από το ορόσημο Σ9 
των συντεταγμένων χ = 377,50 και ψ — 151,50 και σε 
απόσταση 2,00 μ. από το ορόσημο Σ10 των συντεταγμένων 
χ = 407,50 και ψ = 128,00. 
Η κορυφή 9 σε απόσταση 38.00 μ. από το ορόσημο Σ11 

των συντεταγμένων χ — 456,00 και ψ = 123,00 και σε 
απόσταση 52,00 μ. από το ορόσημο Σ12 των συντεταγμένων 
•χ = 506,00 και ψ = 110,50. 
Η κορυφή 10 σε απόσταση 35,00 μ. από το ορόσημο ΣΙ 2 

των συντεταγμένων χ = 506,00 και ψ = 110,50 και σε 
απόσταση 45,50 μ. από το ορόσημο Σ 13 των συντεταγμένων 
χ = 544,00 και ψ = 76,50. 

Η κορυφή 11 σε απόσταση 30,50 μ. από το ορόσημο Σ13 
των συντεταγμένων ·χ — 544,00 και ψ = 76,50 και σε απόσ¬ 
ταση 53,50 μ. από το ορόσημο Σ 14 των συντεταγμένων 
χ = 582,00 και ψ = 44,00. 
Η κορυφή 12 σε απόσταση 60,00 μ. από το ορόσημο Σ13 

των συντεταγμένων χ = 544,00 και ψ = 76,50 και σε 
απόσταση 21,50 μ. από το ορόσημο Σ14 των συντεταγμένων 
χ = 582,00 και ψ = 44,00. 

2. Ως οριογραμμή παραλίας ορίζεται η πολυγωνική των 
κορυφών Υ 2' 3* 4* 5’ 6’ Τ 8’ 9’ 10 11 και 12. 
Η παραπάνω οριογραμμή της παραλίας τοποθετήθηκε σε 

σταθερή απόσταση 10,00 μ. από την οριογραμμη του αΐ- 
γιαλού σε όλο το μήκος επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκο¬ 
ποί του άρθρου 7 παρ. 1 του Α.Ν. 2344/40. 

Λευκάδα, 6 Μαΐου 1985 

Η Επιτροπή 
ΠΕΡ. ΠΑΠΑΡΟΓΝΗΣ, θ. ΛΒΠΉΣΙΩΤΙΙΣ. 

Γ. ΑΆΙΒΙΖΑΤΟΣ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 5357 (2) 

Αποχαρακτηρισμός χώρου πρασίνου για την ανέγερση 
Κέντρου Γγείας στο Δήμο Δοξάτου Ν. Δράμας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

■ Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο-' 
κέντριυσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν.Δ. 3620/56 και 532/70 «περί συμπληρώσεως τουν δια¬ 
τάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης». 

.2. Τον Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής στον 1'πουργό 13. 
Ελλάδας και στους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων 
έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και 
κωμών-όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν.Δ. 1018/1971. ... 

3. Το Π.Δ. 443/17.11.83 «περί μεταβίβασης αρμοδιό¬ 
τητας στους Νομάρχες έγκρισης τροποποιήσεων ρυμοτομι¬ 
κών σχεδίων και επιβολής προκηπίων. 

4. Ιον Ν. 1032/80 (Φ.Ε.Κ. 57Λ/80) «πεοί σύσταση: 
Τπ. Χ.Ο.Π.». 

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 (Φ.Ε.Κ. 288Α/ 
1923) «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του 
Κράτους όπιος μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπλη¬ 
ρώθηκαν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.Δ. της 3.4.1929. 
7. Ιον Ν. 947 της 10/26.7·. 1979 «περί Οικιστικών Πε¬ 

ριοχών». 

8. Τον Οικιστικό Νόμο 1337/83. 

9. Το Δ/γμα ρυμοτομίας Δοξάτου Β.Δ. 12.2.65. 

10. Τ ην απόφαση 69/84 τού Δημοτικού Συμβουλίου Δο- 
ξατου με την οποία προτείνεται ο εν λόγω αποχαρακτηρισ¬ 
μός. 

11. Το.τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής. 

• 121 Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Ι1. που γνω-' 
μοδοτεί υπέρ της έγκρισης του αποχαρακτηρισμού τού χώρου 
πρασίνου και του χαρακτηρισμού του για χώρο ανέγερσης 
Κέντρου Τγείας στο Δήμο Δοξάτου, αποφασίζουμε : 

Την έγκριση αποχαρακτηρισμού του χώρου πρασίνου πού 
βρίσκεται δυτικά του Ο.Τ. 11 και ανάμεσα στα Ο.Τ. που 
είναι για Γυμνάσιο και Σχολείο και τον χαρακτηρισμό αυτού 
για χιόρο' ανέγερσης Κέντρου Υγείας με όρους δόμησης: 
σύστημα πανταχόΟεν ελεύθερο, κάλυψη 40 %, αριθμό ορό¬ 
φων 3, ύψος κατά Γ.Ο.Κ. συντελεστής δόμησης 1,2ο και 
επιβάλλουμε προκήπιο στο Ο.Τ. πλάτους 6 μέτρα. 

II παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα 
με τον Νόμο 301/70. 

Δράμα. 9 Ιανουάριου 1985 

Ο Νομάρχης 
ΕΓΑΙΊΈΛΟΣ ΡΟΓΚΛΚΟΣ 
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