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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 27-6-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 23
ο
 :  Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια 

Αγιοκάμπου και Στομίου. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8816/23-6-2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

 

 

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Βαλάρης Γεώργιος
1
 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Καψάλης Βασίλειος
2
 7. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
3
 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος 

16. Συρακούλης Γεώργιος  

  

  

  

                                                 
1 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 6 

Απόντες 

 

17. Αργύρης Νικόλαος 18. Βόγιας Δημήτριος 

19. Γιάνναρος Γεώργιος 20. Καλαγιάς Γρηγόριος
4
 

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς 

Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος 

(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Δεληγιάννης Βασίλειος 

και Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 23
ο
 :  Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια 

Αγιοκάμπου και Στομίου. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 2971/2001, ο προ εφαρμογής άρθρου 201 του ν. 

3852/2010 φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης των αλιευτικών καταφυγίων – ήτοι 

το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας (ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Λ.) – με τις υπ’ αριθμ. 6/4-12-

2009 και 7/4-12-2009 ομόφωνες αποφάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε 

τον «Καθορισμό ορίων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των αλιευτικών καταφυγίων 

Αγιοκάμπου και Στομίου». 

 

Οι προτεινόμενες ζώνες, όπως εμφανίσθηκαν στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα, 

διαβιβάσθηκαν από το ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. στους παρακάτω φορείς: 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ( και στις εποπτευόμενες εφορείες Βυζαντινών και 

αρχαίων μνημείων) 

- ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                                                 
4 Απέστειλε (με email) στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας αναφέροντας τους 

λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στη συνεδρίαση.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 6 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας 

 

Από όλους τους προαναφερόμενους φορείς πλην του υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας λάβαμε τη σύμφωνη γνώμη τους. 

 

Στη συνέχεια ο Δήμος Αγιάς κατέστει φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης των 

αλιευτικών καταφυγίων διαδεχόμενο το καταργούμενο ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. , σε εφαρμογή 

του άρθρου 201 του Ν. 3852/201, ιδρύοντας και το αντίστοιχο Αυτοτελές Λιμενικό 

Γραφείο του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 274/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του. 

 

Με την υπ αριθμ. 276/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκαν τα 

όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και 

Στομίου Δήμου Αγιάς, την οποία και αποστείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για γνωμοδότηση. Με το υπ αριθμ. 

πρωτ. 8116.2.Φ.37/01/14-5-2012 έγγραφο το ανωτέρω υπουργείο ζητά την αποστολή 

νέων επικαιροποιημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, και το συνολικό εμβαδό των 

υπό καθορισμό περιοχών, καθώς και ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνονται ιδιωτικά 

κτίσματα ή 

κτήματα. 

 

Στη συνέχεια ο Δήμος με την υπ’ αριθμ.116/2012 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ανέθεσε απευθείας τη μελέτη «Επικαιροποίηση τοπογραφικών 

διαγραμμάτων για τον καθορισμό χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά 

καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου» στη μελετήτρια Τζουρμακλιώτη Φωτεινή και η 

οποία μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 239/2012 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 259/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ο Δήμος Αγιάς 

ενέκρινε το σχέδιο απόφασης περί καθορισμού χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα 

αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου, την οποία και απέστειλε στο 

υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μαζί με τα 

επικαιροποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα (υπ’ αριθμ.πρωτ. 1127/31-1-2013 

διαβιβαστικό μας) όπου και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου στην αρμόδια υπηρεσία του 

υπουργείου 2827/6-2-2013, προκειμένου να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του. 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 Οι πιο πάνω γνώμες 

παρέχονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη σχεδίου απόφασης του αρμόδιου 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που συνοδεύεται από το οικείο 

τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που η πιο πάνω τρίμηνη προθεσμία περάσει 

άπρακτη, ο καθορισμός του ορίου της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης γίνεται και 

χωρίς τις άνω γνώμες.  

 

Επειδή η παραπάνω τρίμηνη προθεσμία πέρασε άπρακτη, χωρίς να έχουμε κάποια 

απάντηση του Υπουργείου  Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο 

καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και 

Στομίου θα πρέπει να γίνει και χωρίς την ανωτέρω γνώμη του ανωτέρω Υπουργείου. 

 

ΑΔΑ: ΒΛ46Ω6Ι-ΨΟ8



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 6 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ.1006161/521/Β0010/17-4-2006 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών «περί απευθείας παραχώρησης χρήσης θαλάσσιου 

χώρου και πυθμένα στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας για την εκτέλεση 

έργων στο Αλιευτικό καταφύγιο Στομίου». 

2. την υπ’ αριθμ.1093302/7061/Β0010/25-10-2005 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών «περί νομιμοποίησης υφιστάμενου αλιευτικού 

καταφυγίου Στομίου». 

3. την υπ’ αριθμ.1013899/962/Β0010/6-2-2006 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών «περί νομιμοποίησης υφιστάμενου αλιευτικού 

καταφυγίου Αγιοκάμπου». 

4. την υπ’ αριθμ.1037838/2782/Β0010/30-5-2006 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών «περί απευθείας παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου 

χώρου και πυθμένα στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας για την εκτέλεση 

πρόσθετων έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου». 

5. το ΦΕΚ 566/Δ΄/16-10-1990 «περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού στη θέση 

«Βίγλα» κτηματικής περιφέρειας Στομίου Λάρισας». 

6. το ΦΕΚ 398/Δ΄/26-8-2008 «περί επανακαθορισμού των ορίων αιγιαλού-παραλίας 

παλαιού αιγιαλού στη θέση «Λιμάνι Σκιαθά – ρέμα Μπουρμπουλίθρες» στην 

παραλιακή περιοχή Δ.Δ. Μελιβοίας». 

7. το ΦΕΚ/470/Δ΄/6-7-1998 περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού-παραλίας 

περιοχής Πολυδενδρίου κοινότητας Σκήτης Αγιάς 

8. το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του καταργηθέντος ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. στο 

διάδοχο όργανο Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς, που εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.275/2011 απόφασή σας. 

9. τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών - Γεν Δ/νση Δημόσιας 

Περιουσίας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 

1014903/622/00000β0010/1- 3-2010 έγγραφό του, προς το ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. 

10. τις σύμφωνες γνώμες των λοιπών γνωμοδοτούντων υπουργείων και υπηρεσιών, 

και συγκεκριμένα: 

α. Τα με αριθμ. πρωτ. 1868/11-5-2009 και 1595/15-1-2010 έγγραφα της 7
ης

 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

β. Τα με αριθμ. πρωτ. 1673/28-4-2009 και 1282/5-5-2010 έγγραφα της ΙΕ΄ 

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

γ. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ4/3-1/1934/30-6-2009, Φ4/3-1/4097/24-7-2009 και 

Φ4/3- 1/1609/2-9 2010 έγγραφα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

δ. Τα με αριθμ. πρωτ. Δ4/1493/Φ.30/Μ/10-7-2009 έγγραφο του Υπουργείου 

ΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Λιμενικών Έργων. 

ε. Το με αριθμ. πρωτ. Δ4/1034/Φ.30/Μ/7-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δ/νση Λιμενικών Έργων. 

στ. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.544.5/518/09/23-7-2009, 544.5/449/10/Σ. 6355/25-

6- 2010 και 544.5/802/10/Σ. 6659/5-11-2010 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού, Δ/νση Α2, Τμήμα VI. 

ζ. Το με αριθμ. πρωτ. 8116.2/01/2010/14-5-2010 έγγραφο του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη-Λιμενικό Σώμα. 

η. Το με αριθμ. πρωτ. 89/22-1-2010 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Λάρισας. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 6 

11. την υπ’ αριθμ. 259/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩ6Ι-ΤΘΛ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. 

12. την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΠΗΩ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς περί σύστασης Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου 

Δήμου Αγιάς. 

13. τα τελικά τοπογραφικά διαγράμματα καθορισμού των ορίων της χερσαίας και 

θαλάσσιας ζώνης των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου Δήμου 

Αγιάς, 

 

εισηγούμαστε: να εγκριθεί με απόφασή σας: 

 

Α. Ο καθορισμός των ορίων της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου 

Αγιοκάμπου, όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο επισυναπτόμενο 

τελικό τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται από τις κορυφές Ν1, Ν2, Ν3, 

…….Ν57, Ν58, Ν59, Ν1 εμβαδού 8.677,52τ.μ. Ο καθορισμός των ορίων της 

θαλάσσιας ζώνης όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο 

επισυναπτόμενο τελικό τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται από τις κορυφές 

Ν1, Ν60…….Ν89, Ν90, Ν91, Ν38, Ν37, Ν36, Ν35, Ν34, Ν33, Ν32, Ν31, Ν30, Ν29, 

Ν28, Ν27, Ν26, …..Ν4, Ν3, Ν2, Ν1 εμβαδού 497.918,25τ.μ. χωρίς σε αυτές να 

περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτίσματα ή κτήματα. 

 

Β. Ο καθορισμός των ορίων της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου 

Στομίου, όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο επισυναπτόμενο τελικό 

τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται σε δύο τμήματα ως εξής: α) Τμήμα 1 από 

τις κορυφές Ν1, Ν2, Ν3,….Ν17, Ν18, Ν1 εμβαδού 4.339,46τ.μ. και β) Τμήμα 2 από 

τις κορυφές Ν19, Ν20, Ν21, Ν22, Ν23, Ν19 εμβαδού 892,13τ.μ. και συνολικού 

εμβαδού 5.231,59τ.μ. Ο καθορισμός των ορίων της θαλάσσιας ζώνης όπως αυτή 

εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο επισυναπτόμενο τελικό τοπογραφικό 

διάγραμμα και περιγράφεται από τις κορυφές της Θαλάσσιας ζώνης Ν22, Ν24, Ν25, 

Ν26, Ν27, ……..Ν70, Ν71, Ν72, Ν73, Ν1, Ν2, Ν3,…..Ν10, Ν11, Ν19, Ν20, Ν21, 

Ν22. Εμβαδού  492.061,17τ.μ. χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτίσματα 

ή κτήματα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- το υπ αριθμ. πρωτ. 8116.2.Φ.37/01/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

- την υπ’ αριθμ. 276/2011 (ΑΔΑ:4568Ω6Ι-ΠΗΩ) απόφασή του, με θέμα: 

«Καθορισμός ορίων  Χερσαίας & Θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια 

Αγιοκάμπου και Στομίου του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 259/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩ6Ι-ΤΘΛ)  απόφασή του, με θέμα: 

«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 276/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με 

τίτλο: «Καθορισμός ορίων  Χερσαίας & Θαλάσσιας ζώνης στα αλιευτικά καταφύγια 

Αγιοκάμπου και Στομίου του Δήμου Αγιάς», 

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999,  

- τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2971/2001, 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

ΑΔΑ: ΒΛ46Ω6Ι-ΨΟ8



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 6 

 
Α. Εγκρίνει τον καθορισμό των ορίων της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού 

καταφυγίου Αγιοκάμπου, όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο 

επισυναπτόμενο τελικό τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται από τις κορυφές 

Ν1, Ν2, Ν3, …….Ν57, Ν58, Ν59, Ν1 εμβαδού 8.677,52τ.μ. Ο καθορισμός των ορίων 

της θαλάσσιας ζώνης όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο 

επισυναπτόμενο τελικό τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται από τις κορυφές 

Ν1, Ν60…….Ν89, Ν90, Ν91, Ν38, Ν37, Ν36, Ν35, Ν34, Ν33, Ν32, Ν31, Ν30, Ν29, 

Ν28, Ν27, Ν26, …..Ν4, Ν3, Ν2, Ν1 εμβαδού 497.918,25τ.μ. χωρίς σε αυτές να 

περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτίσματα ή κτήματα. 

 

 

Β. Εγκρίνει τον καθορισμό των ορίων της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού 

καταφυγίου Στομίου, όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο 

επισυναπτόμενο τελικό τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται σε δύο τμήματα ως 

εξής: α) Τμήμα 1 από τις κορυφές Ν1, Ν2, Ν3,….Ν17, Ν18, Ν1 εμβαδού 4.339,46τ.μ. 

και β) Τμήμα 2 από τις κορυφές Ν19, Ν20, Ν21, Ν22, Ν23, Ν19 εμβαδού 892,13τ.μ. 

και συνολικού εμβαδού 5.231,59τ.μ. Ο καθορισμός των ορίων της θαλάσσιας ζώνης 

όπως αυτή εμφανίζεται με την πράσινη γραμμή στο επισυναπτόμενο τελικό 

τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται από τις κορυφές της Θαλάσσιας ζώνης 

Ν22, Ν24, Ν25, Ν26, Ν27, ……..Ν70, Ν71, Ν72, Ν73, Ν1, Ν2, Ν3,…..Ν10, Ν11, 

Ν19, Ν20, Ν21, Ν22. Εμβαδού  492.061,17τ.μ. χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται 

ιδιωτικά κτίσματα ή κτήματα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 137/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛ46Ω6Ι-ΨΟ8


