
                                                                

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
                                                               
                                                           ΣΧΕΤ.:   76996/2018

                                                         ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. –ΛΙΜΑΝΙ                     
Τ.Κ.: 30 200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ Ι.                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26313 64230                                 
ΦΑΞ: 26313 64218                                                 
e-mail: kthmaitl@otenet.gr            ΚΟΙΝ.: 1. Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                   Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
                                                                   (tee_ait@tee.gr) 
                                                               2. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ/Θ  
                                                                   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ
                                                                   ΟΡΕΩΝ 
                                                                   (info@fdlmes.gr) 

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 146661/13-7-2018 Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
(ΦΕΚ 298Δ'/22-8-2018).

  Σας  διαβιβάζουμε  την  ανωτέρω  σχετική  Διαπιστωτική  Πράξη  του
Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 298Δ'/22-8-2018), σχετικά με την οριστικοποίηση
της  Προκαταρκτικής  Οριογραμμής  Αιγιαλού  (Π.Ο.Α.)  για  τη  χωρική
αρμοδιότητα  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Αιτωλ/νίας,  όπως  αυτή  έχει
χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. , εξαιρουμένων των περιοχών που υπάρχει
προγενέστερος  της  ανωτέρω  απόφασης,  διοικητικός  καθορισμός  ορίων
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 
      Λόγω του ελέγχου από την υπηρεσία μας, των ήδη καθορισμένων
ορίων αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και
μέχρι να αναρτηθεί ως διάνυσμα η οριστική Π.Ο.Α. στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου  Οικονομικών  και  να  είναι  διαθέσιμη  για  θέαση  προς  τους
πολίτες,  μπορούν  οι  πολίτες  να  αιτούνται  από  την  υπηρεσία  μας,  την
πληροφόρησή  τους  για  την οριογραμμή  που αναφέρεται  στην ανωτέρω
Διαπιστωτική Πράξη. 
     Προς τούτο υποβάλλεται αίτηση από τους ενδιαφερόμενους πολίτες,
χωρίς η αίτησή τους να είναι καταχρηστική σε βάρος της Υπηρεσίας, για το
τμήμα αυτής που θέλουν την οριογραμμή αιγιαλού, αναγράφοντας μεταξύ
άλλων, την αρχή και το τέλος της αιτούμενης περιοχής σε συντεταγμένες
ΕΓΣΑ 87, αφού εξεταστεί το ενδεχόμενο να μην είναι σε ισχύ διοικητικά
καθορισμένος αιγιαλός στη θέση αυτή. 
     Τα  δεδομένα  των  ήδη  διοικητικά  καθορισμένων  ορίων  αιγιαλού-
παραλίας-παλαιού  αιγιαλού,  μπορούν  οι  πολίτες  να  βλέπουν  στην
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ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών  (www.minfin.gr και κατόπιν τον
σύνδεσμο e-υπηρεσίες & e-ευρετήριο αιγιαλών).  
  Την Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου  που  σας  διαβιβάζουμε
συνημμένα,  παρακαλούμε  να  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων
του Δήμου σας, καθώς και στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας και να μας αποστείλετε το
αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 
     Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.          

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: η σχετική πράξη      

                                                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Ε.Δ.                  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
1. Χ.Α.                                                                                              
2. Φ.400/000/ΠΟΑ
3. ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ Ι.                         

                                                                ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
                                                   ΑΓΡΟΝ., & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'
                                                                                            
                                                                                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr)
2. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ty@1257.syzefxis.gov.gr)
3. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (technical@dimosxiromerou.gr)
4. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ty.dhmos.nafpaktias@gmail.com)
5. ΔΗΜΟΣ  Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  (mlytras@1426.syzefxis.gov.gr)
6. ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (dte@aitnia.pde.gov.gr 

                                                                                    &  tdp3@aitnia.pde.gov.gr) 
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