
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1004 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΠΣΕΙΣ 

Άρση αναδασώσεως δημοσίας εχτάσεως εμβαδού πέντε 
(5) στρεμμάτων στη θέση «Γούπατα» περιοχής 
Αργυρουπόλεως που παραχωρήθηχε κατά χρήση στο 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, για ανέγερση στέ¬ 
γης σπαστικών παιδιών.1 

Επικύρωση εκθέσεως ορίων αιγιαλού στη νήσο Τέλεν- 
δο Καλύμνου Δωδ/σου (εκτός οικισμού) προ της ι¬ 
διοκτησίας Ευδοκίας Αντωνοπούλου .2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Αριθ. Δ/320202 

Άρση αναδασώσεως δημοσίας εκτάσεως εμβαδού πέντε (5) 
στρεμμάτων στη θέση «Γούπατα» περιοχής Αργυρου¬ 
πόλεως που παραχωρήθηχε κατά χρήση στο Υπουργείο- 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, για ανέγερση στέγης σπαστι¬ 
κών παιδιών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έχοντας υπόψη : 

Χώρας^ δΐατάζ*“· του 24 Συντάγματος της 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάζεις. 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 44 παρ. 3 του Ν. 998/1979 
(άρση αναδασώσεων). 

Ν *998/:79ίΐβτάξ*1ζ Των ά?θρ' 45 54 ηΛ?' 1 3 

5. Την αριθ. 171619/6848/8.10.1981 απόφαση του Υ¬ 
φυπουργού Γεωργίας «περί παραχωρήσεως κατά χρήση 

δημοσίας δασικής έκτασης 5 στρεμμάτων, για ανέγερση στέ¬ 
γης σπαστικών παιδιών, με ανατρεπτικούς όρους ως λε¬ 
πτομερώς μνημονεύονται σ* αυτή». 

6. Την με αριθμό 648/31.1.1984 πρόταση του αρμόδιου 
Δασαρχείου Παντέλης, σχετικά με την άρση της αναδα- 
σωσεως σε έκταση που περιγράφεται πιο κάτω. 

7. Την αριθμ. 108424/13.9.1934 (ΦΕΚ 133τ. Β'/1934) 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί χηρύζεως ως ανα*. 
δασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής». 

8. Τις αριθ. 160417/1180/8.7.1980 και 182447/3049/ 
24.9.1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας «περί 
αναδασωτέων εκτάσεων». 

9. Το γεγονός οτι η παραχωρηθείσα δημοσία έκταση 
των πέντε (5) στρεμμάτων που συνορεύει Ανατολικά: με 
δασικό δρόμο και εκείθεν δημοσία αναδασωτέα έκταση. 
Δυτικά: με οικισμό Αργυρουπόλεως. Βόρεια : με δασικό 
δρόμο και εκείθεν με δημοσία αναδασωτέα έκταση. Νό¬ 
τια : με δημόσια αναδασωτέα δασική έκταση, συμπεριλαμ- 
βάνεται εντός της αναδασωτέας έκτασης και ανήκει 
δασικώς στην περιοχή του Δασαρχείου Πεντέλης, αποφα¬ 
σίζουμε : 

Αίρουμε την αναδάσωση από δημόσια δασική έκταση, 
εμβαδού πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «Γούπατα» πε¬ 
ριοχής Αργυρουπόλεως Αττικής που συμπεριλαμβάνεται στην 
ευρύτερη κηρυχθείσα αναδασωτέα έκταση του Λεκανοπε¬ 
δίου Αττικής με την αριθ. 108424/13.9.1934 απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 133/τ.Β/1934), όπως ανα¬ 
λυτικά περιγράφεται πιο πάνω και φαίνεται στο απόσπα¬ 
σμα χάρτου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασής μας αυτής. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Φεβρουαρίου 1984 

Ο Νομάρ^ρς 
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔόΠΟΤΛΟΣ 
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(2) 

Επικύρωση εχθέσεως ορίων αιγιαλού στη νήσο Τέλενδο 
Καλύμνου Δωδ/σου (εκτός οικισμού) προ της ιδιο¬ 
κτησίας Ευδοκίας Αντωνοπούλου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής α- 
ποκεντρώσεως» σε συνδυασμό με αυτές του Ν.Δ.532/70 
και ΒΔ 704/70. 

2·( Τις διατάξεις του ΚΔ 132/1929 «περί Κτηματολο- 
γικου Κανονισμού Δωδ/σου», που διατηρήθηκε σε ισχύ δυ¬ 
νάμει του άρθρου 8 του Ν. 510/1947. 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού 
και παραλίας» όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 
μεταγενέστερα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Π.Δ. 636/77 «περί συ- 
γκοοτήσεως μεταξύ άλλων και της Επιτροπής καθορισμού 
ορίων αιγιαλού και παραλίας». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 719/77 «περί 
του τρόπου συντάξεως τοπογραφικών - υψομετρικών δια- 
γραμμάτων από ιδιώτες Μηχανικούς» κ.λ.π. 

Τις διατάξεις του Ν.Δ. 439/1970 «περί συμπληρώ¬ 
σεων διατάξεων περί αιγιαλού». 

7. Την υπ αριθ. 0. 208/181/24.4.1982 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «περί αναμο- 
ρφωσεως Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφα¬ 
σιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών,» με την 
οποία διατηρείται η Επιτροπή καθορισμού ορίων, αιγι- 
αλού και παραλίας και συγχωνεύεται με την Επιτροπή 
Αμμοληφίας σε ενιαίο συλλογικό όργανο με τίτλο «Επι¬ 
τροπή καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας 
και θέσεων αμμοληψίας». 

8. Την Δ. 3090/648/18.5.1976 έγγραφο του Υπου¬ 
ργείου Οικονομικών «περί του στην Δωδεκάνησο ορίου αι- 
γιαλου» σε συνδυασμό με τις 325/1971 και 203/1973 
γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. 

9. Την από 31 Ιανουάριου 1983 έκθεση καθορισμού 
«°&α21αλ0υ *α1 παΡαλί*« της κ*τά το άρθρο 74Π.Δ 
Μ5/77 Επιτροπής, στη νήσο Τέλενδο Καλύμνου, Δωδ/ 
σου, (εκτός οικισμού), προ της ιδιοκτησίας Ευδοκίας 
Αντωνοπουλου. 

10. Το από Αυγούστου 1982 τοπογραφικό υψομετρι 
κό διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :500 του ιδιώτη Πολι 
τιχου Μηχανικού Δημητρίου Διακομιχάλη , που θεωρήθη 
κ* στις 47.12.1982 από τον Προϊστάμενο του Γραφείο 
Μηχανικού Κάλυμνου, ως προς την ακρίβεια της αποτυ 
πωσεως του και στο οποίο χαράχθηκε από την Επιτροπ 
την αρμοδία ως ανωτέρω, η οριογραμμή του αιγιαλού μ 
κόκκινη συνεχόμενη πολυγωνική γραμμή υπό στοιχεία 1 
2, 3, 4..-15» 16, 17, 18, με εξάρτηση των κορυφώ 
«υτης από σταθερα σημεία σημειούμενα με τσιμεντοπασ 
σίλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 ΚΔ 132 
ΙϊΓζν «περί Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδ/σου». 

/ Οριογραμμή παραλίας, δεν'χαράχθηκε σύμφωνα με τι« 
διατάξεις άρθρου 3 ΚΔ 132/1929, επειδή η οριογ?μ3 
του αιγιαλού τέμνει τις ιδιοκτησίες. Στο σημείο αυτό δ* 
*χει καθοριστεί το όριο του αιγιαλού ξανά, ούτε στνί' 
παράπλευρη περιοχή. 

11. Το υπ’ αριθ. Φ. 187.2/554/83.Σ. 2084/20.12.1985 
*γγρ*?ο του ΓΕΝ, με το οποίο συμφωνεί αυτό με τα 
χαραχθέντα όρια αιγιαλού. ' ^ 

Εισηγουμένου του]Οικ. Εφόρου Δημοσίων Κτημάτων Ρό¬ 
δου , αποφασίζουμε : 

Επικυρούμε την από 31.1.1983 έκθεση της κατά το ίο- 
ρο 74 Π.Δ. 636/77 Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγια- 

λού και παραλίας (διατηρηθείσα με την 0.203/181/26.4.82 
κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας χχ> 

Οικονομικών συγχωνευθείσα με την Επιτροπή Αμμολη- 
φίας σε ενιαίο συλλογικό όργανο με τίτλο «Επιτροπή κα- 
Οορισμου ορίων αιγιαλού και θέσεων αμμοληψίας»), στη νήσο 
Ιέλενδο Κάλυμνου Δωδ/σου, προ της ιδιοκτησίας της 
Ευδοκίας Αντωνοπούλου, καθώς επίσης και το συνοδεύον 
αυτή, _ από Αυγουστου 1982 τοπογραφικό, υψομετρι¬ 
κό διαγραμμα, κλίμακος 1 :500 του ιδιώτη Πολιτικού 

Δημητρίου Διακομιχάλη, που θεωρήθηκε στις 
17.12.1382 από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μηχα¬ 
νικού Καλύμνου, ως προς την ακρίβεια της αποτυπώσεώς 
του και στο οποίο διάγραμμα έχει χαραχθεί με κόκκινη 
ϊρλυϊτν,1οη γραμμγ> ουν£Ζ^μενη υπό στοιχεία 1,2,3,4.. 15 
16, 17,18, η οριογραμμή του αιγιαλού, μη χαραχθείσης 
οριογραμμης παραλίας σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 3 
ΚΔ 132/1929 «περί κτηματολογικού Κανονισμού Δωδ/σου» 
??"ι*ΙΛτϊ)τι)ή0ιΙΜ σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 8 Ν. 
510/1947. 

Η καθορισθείσα και χαραχθείσα οριογραμμή του αι- 
γιαλού, αποτελεί το όριο του μεγίστου, πλην συνήθους, 
χειμερίου κύμματος, προσαυξημένο κατά 12 μέτρα. 

Δεν έχει καθοριστεί στην ίδια περιοχή ή στην παρά- 
πλευρη το όριο του αιγιαλού στο παρελθόν. 

Ο καθορισμός των ανωτέρω οριογραμμών γίνεται προς 
προς εξυπηρέτιση των σκοπών των διατάξεων άρθρου 1 
Ν.Δ. 439/70 σε συνδιυασμό με τις οδηγίες του Υπουργείου 
Οικονομικών ως η Δ. 3090/646/1976 διαταγή του. 

Η παρούσα απόφαση μετά της εκθέσεως της Επιτρο¬ 
πής και του διαγράμματος να δημοσιευθεί στην Εφημερί¬ 
δα της Κυβερνήσεως. 

Ρόδος, 29 Φεβρουαρίου 1984 

Η Νομάρχης 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ 

Επιτροπής Καθορισμού των ορίων του αιγιαλού (Άρθρου 
74 Ν.Δ. 636/77), για τον καθορισμό για πρώτη φορά 
των ορίων του αιγιαλού στη νήσο Τέλενδο Καλύμνου 
(εκτός των ορίων του οικισμού). 

Στην Κάλυμνο σήμερα 31 Ιανουάριου 1983 οι υπογραμ¬ 
μένοι : 

1. Διονύσης Βασιλόπουλος, Οικονομικός Έφορος Κα¬ 
λύμνου , ως πρόεδρος. 

2. Κων/νος Κυρλαγκίτσης, Λιμενάρχης Καλύμνου, ως 
μέλος. 

3. Αντώνης Μανιατάκης, Προϊστάμενος του Γραφείου 
Μηχ/κού Καλύμνου, ως μέλος, αποτελούντες την επιτρο¬ 
πή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού δυνάμει του άρ¬ 
θρου 74 του Ν.Δ. 636/77 «περί διαρθρώσεως του Υπ. Οι¬ 
κονομικών και οργανισμού των υπηρεσιών αυτού» η ο¬ 
ποία ανασυγκροτήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Δ.Κ 1735/ 
20.8.82 απόδραση του Νομάρχη Δωδεκανήσου και η οποία 
συγκλήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. 410/73/28.1.83 πρό¬ 
σκληση του προέδρου αυτής, μεταβήλαμε επι τόπου στην 
αναφερόμενη ανωτέρω περιοχή και αφού λάβαμε υπ όψη : 

1. Την από 12.8.1982 αίτηση της ενδιαφερομένης ιδιο- 
κτητρίας με την οποία ζητείται ο καθορισμός των ορίων 
του αιγιαλού στην περιοχή αυτή. 

2. Το βοδ «Αύγουστος 1982» τυπογραφικό και υψομε¬ 
τρικό διάγραμμα, σε μια πινακίδα και σε κλίμακα 1 :500, 
που συντάχθηκε από τον ιδιώτη Πολιτ. Μηχανικό Δημ. 
Διακομιχάλη και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με αριθ. πρωτ. 
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2622/17.12.82 από το Γραφείο Μηχανικού Κάλυμνου της 
Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δωδεκάνησου, 

όπως το άρθρο 20 του Ν. 719/77 ορίζει. 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940, όπως αυτός τρο¬ 
ποποιήθηκε σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 3 
του υπ αριθ. 132/1929 κανονιστικού Κυβερνητικού ' Δ/τος 
«περί κτηματολογικού κανονισμού των νήσων του Αιγαίου» 
των Ιταλικών αρχών κατοχής το οποίο έχει εφαρμογή 
στην Δωδεκάνησο, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρ¬ 

θρου 8 του Ν. 519/1947. 

4. Την αντίληψη που σχημάτισε η επιτροπή κατά την 
μετάβασή της επι τόπου, σχετικά με το πλάτος της 
ζώνης της ξηράς που βρέχεται από την θάλλασσα και των 
λοιπών συναφών στοιχείων ήτοι: α) την παράπλευρη ύ¬ 
παρξη του οικισμού Τελέννδου και β) το γεγονός της 
μικρής απόστασης της νησίδος Τελένδου από την Κά¬ 
λυμνο και επομένως την φυσική προστασία των παραλια¬ 
κών αυτών τμημάτων από μεγάλους κυματισμούς της θά¬ 

λασσας. 

5. Οτι άλλα στοιχεία ή παλαιότερα διαγράμματα δεν 
υπάρχουν, αποφασίζουμε : · 

1. Καθορίζουμε επι του ανωτέρω αναφερόμενου τυπο¬ 
γραφικού διαγράμματος 

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή 
πολυγωνική γραμμή 1,2, 3.18, της οποίας οι κορυφές 
εξασφαλίζονται με αποστάσεις από τοποθετηθέντα στο 
έδαφος σταθερά ορόσημα ή γωνιές κτισμάτων, όπως αυ¬ 
τές έχουν αποτυπωθεί στο τοπογρ. διάγραμμα και αναγρά¬ 
φονται στον πίνακα στο τέλος της εκθέσεως^ αυτής. 

ρ) Για τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού 
ελήφθη υπ όψη σχετική διάταξη του υπ αριθ. 132/1929 
Κυβερνητικού Ιταλικού διατάγματος βάσει της οποίας το 
πλάτος του αιγιαμλού αυξάνει στις εκτός των οικισμών 
περιοχές, κατά 12 μέτρα πέραν της μεγίστης ανάβασης 
τόυ χειμερίου κύματος. 

γ) Σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα δεν χαράσσεται και 
οριογραμμή παραλίας επειδή η γραμμή του αιγιαλού τέ¬ 
μνει τις παραλιακές ιδιωτικές ή Δημοτικές ιδιοκτησίες. 

2. Αποφαινόμαστε οτι δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός. 

3. Αποφαινόμαστε οτι δεν υπάρχουν κτίσματα στη ζώνη 
του αιγιαλού και παραλίας ώστε να εξαιρεθούν από αυ¬ 
τές. 

4. Εξασφαλίζουμε τις κορυφές της πολυγωνικής γραμ¬ 
μής του αιγιαλού σύμφωνα με την κατωτέρω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Εξασφαλίσεως κορυφών οριογραμμής αιγιαλού 

απόσταση απόσταση 
Κορυφές Σταθ. σημ. σε μέτρα Σταθ. σημείο σε μέτρα 

1. Γων. Εκκλησίας 53.50 Γων. εκκλησίας 35.50 
2. )) 29.00 )> 40.00 
3. )) 31.00 » 27.00 
4. » 56.00 )) 67.50 
5. Γων. οικ. 24.50 Λ 13.50 
6. )> 10.50 Γων. οικ. 10.50 
7. Στ. σημ. 1 19.50 Στ. σημείο 2 44.50 
8. » » 2 27.50 » » 3 10.50 
9. )) )) 3 44.00 » » 4 10.00 

10. » )) 3 52.50 » )) 4 16.50 
11. » » 3 60.00 » » 4 16,00 
12. » » 4 43.00 » » 5 19.00 
13. )) » 5 17.00 » » 6 62.00 

14. » » 5 33.50 » » 6 43.00 
15. )) » 5 61.00 » » 6 19.00 
16. )) » 5 66.00 » » 6 13.00 

17. )) )> 6 34.50 » )) 7 23.50 

18. » )) 6 53.50 » )) 7 3.50 

5. Δεν έχει γίνει παλαιότερα στην (δια ή την παρά¬ 
πλευρη περιοχή καθορισμός ορίων αιγιαλού. 

Κάλυμνος, 31 Ιανουάριου 1983 

Η Επιτροπή 

Διον. Βασιλόπουλος, Κων/νος Κυρλαγκίτσης, Αντ. Μα- 

νιατάκης. 
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