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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Έγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση Νότιο 
Ανατολικό Τμήμα της νήσου «ΧΡΥΣΗΣ» ΛασιΟίου 1 

Έγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση «ΖΑΦΕΙ- 
ΡΑΚΙ» Κοιν. Κοκκαριού Σάμου, μπροστά από ιδιοκτ. 
Φώτη Καυμαλάτσου. 2 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

ΑριΟ. Δ. 291/23 (1) 

Νότκ Έγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση Νό 
Ανατολικό Τμήμα της νήσου «ΧΡΥΣΗΣ» ΛασιΟίου 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντες υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 6 του Α.Ν. 
2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», ως αντικαταστά- 
Οηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1078/1980. 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού» 
*ου διατυπώθηκε στο Φι.187.2/841/23.12.81. έγγραφό του· 

3· Την 3331/7.9.1982 απόφαση του Νομάρχη ΛασιΟίου 
ί*6 την οποία επικυρώθηκαν η έκθεση της Επιτροπής και το 
οχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που δημοσιεύθηκαν στο 

αριθ. 589/24.12.82 ΦΕΚ τ. Δ'. 

4· Την 0.548/382/19.9.83 κοινή απόφαση των Πρωθ¬ 
υπουργού και Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμο- 
Κ>τήτων στους Υφυπ/ργούς Οικονομικών»», αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε, για την προσαύξηση του αιγιαλού, τη δημιουρ- 
Υ* ζώνης παραλίας στη θέση Νότιο Ανατολικό Τμήμα της 
Υ^Ιου «ΧΡΥΣΗΣ» Λασιθίου, όπως αυτή καθορίστηκε από 

Επιτροπή του άρθρου 74 του 636/1977 Π. Δ/τος 
1 ·1η»νι0ν^ιται στο απ4 Μαρτίου 1981 και με κλίμακα 

. 500 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα του Τοπο- 
.ίΑι>3Χανικού Νικ. Σπ. Ιωνά, το οποίο έχει θεωρηθεί 

το ,ΔΜ Τ·Τ. Ν. Λασιθίου την 23.5.1981 και συνοδεύει 
^ από 22.6.1981 έκθεση της εν λόγω Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση μαζί με την Έκθεση της Επιτροπής 
,, (Τ° τοποΥΡβΨι*ό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφη- 
Η*Ρ«α της Κυβέρνησης (άρθρο 13 Νόμου 1078/1980). 

Άρθρου 74 Π.Δ. 636/1977. 

Δια τον καθορισμόν το πρώτον ή επανακαθορισμόν των 
ορίων του αιγιαλού εις Οέσιν ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ (Γαίδου- 
ρονήσι) προ ιδιοκτησίας Ιωάννου Τουμαζάτου. 

Εν Ιεραπέτρα τη 22 Ιουνίου 1981 οι υπογεγραμμένοι : 

1. Κων/νος Χουλάκης, Οικονομικός Έφορος Ιεραπέτρας, 
ως Πρόεδρος. 

2. Νικόλαος Προκοπάκης, Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών, 
Ν. ΛασιΟίου, ως μέλος. 

3. Μιχαήλ Οικονομάκης, Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου, 
ως μέλος. 
αποτελούντες την επιτροπήν. καθορισμού των ορίων του 
αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/77 και της 
υπ’ αριθ. 15371/1979 Νομάρχου ΛασιΟίου (παράγρ. 1 άρΟρ. 
63 του Π.Δ. 636/77) συγκληθείσα δια της υπ’ αριθ. 2666/81 
εντολής του Προέδρου αυτής μετέβημεν επί τόπου εις την 
προαναφερομένην περιοχήν την 25 Μαίου 1981. 

Λαβόντες υπ’ όψει: 

1. Την από 4 Μαίου 1981 αίτησίν του Ιωάννου Τουμα¬ 
ζάτου δια της οποίας ζητείται ο καθορισμός των ορίων του 
αιγιαλού εις την ανωτέρω περιοχήν. 

2. Τ υπό του Νικολάου Σπ. Ιωνά συνταχθέν το -.Μάρτιο 
1981 τοπογραφικόν και υψομετρικόν διάγραμμα εις μίαν 
πινακίδα, εις κλίμακα 1 : 500 ηλεγμένον δια την ακρίβειαν 
της απωτυπώσεως υπό του Εμμανουήλ Μαστοράκη μηχα¬ 
νικού την 6ην Μαίου 1981 και θεωρηθέν υπό του Δ. Τ. Υ. 
Ν. Λασιθίου την 23.5.1981 ως το άρΟρον 20 τουιΝ. 719 
ορίζει. 

3. Τας διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 ως ούτος ετροπο- 
ποιήθη ως και την προς τούτον σχετική Δικαστηριακήν και 
Διοικητικήν Νομολογίαν. 

4. Την εκ της επιτοπίου μεταβάσεως σχηματισθείσαν 
αντίληψιν περί του πλάτους της βρεχομένης ζώνης της ξηράς 
και λοιπών συναφών στοιχείων ήτοι.: 

α) Παλαιός αιγιαλός δεν υπάρχει. Έκτασις ως επί το 
πλείστον πεδινή με κλίσιν από 5% έως 0%. Βλάστησις 
θαμνώδης. Δεν υφίσταται μεταβολή αιγιαλού. 

β) Έργα δεν έχουν εκτελεσθή στην εν λόγω νησίδα. 
Διαβρώσεις ή προσχώσεις δεν υπάρχουν. 

γ) Υπάρχουν αβαθή σημεία, ξέρες ως και ύφαλοι. Πρό¬ 
κειται περί νησίδος με άνοιγμα πελάγους. Παλιρροίκά κύ¬ 
ματα δεν υπάρχουν ουδέ και ρεύματα. 
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ε) Πνέουν ως επί το πλείστον βόρειοι άνεμοι (μελτέμια) 
περιοδικά. 

στ) Η περιοχή ευρίσκεται στο Ν.Δ. άκρον της Νήσου. 

5. Λοιπά στοιχεία τα οποία έλαβεν υπ’ όψιν η επιτροπή, 
ως παλαιά διαγράμματα, μαρτυρικαί καταθέσεις, τίτλος 
ιδιοκτησίας, έγγραφα ΓΕΝ, προηγούμενοι καθορισμοί εις 
γειτονικήν περιοχήν κ.λπ. ως και τα εξ αυτών συμπεράσματα 
κατά την κρίσιν της Επιτροπής. 

Αποφασίζει 

1. Καθορίζει επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος: 

α) Την οριογραμμήν του αιγιαλού δι’ ερυθρός συνεχούς 
πολυγωνικής γραμμής 1, 2.3-8 της οποίας αι κο- 

ρυχαί εξασφαλίζονται δια σταθερών σημείων εκ τσιμέντο- 
λίθων. 

β) Την οριογραμμήν της παραλίας δια συνεχούς κίτρινης 
. πολυγωνικής γραμμής 1', 2’,.9' της οποίας αι κορυφαί 
εξασφαλίζονται δια τσιμεντόλιθων. 

2. Αποφαίνεται ότι ο καθορισμός του αιγιαλού γίνεται 
το πρώτον και ως προελέχθη δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός. 

Η Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1984 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΕ ΠΙΤΙΙΟΜ» 
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ΑριΟ. Δ. 292/24. V) 

«Εγκριση δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση «ΖΛΦΕΙ- 
ΡΑΚ1» Κοιν. Κοκκαριού Σάμου, μπροστά απο ιδιοκτ. 

Φώτη Κουμαλάτσου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψει : 

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρχρου 6 του Α.Ν. 
2344/40 «περί αιγιαλού και παραλίας», ως αντικαταστάθη- 
καν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1078/1980. 

2 Τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
που'διατυπώΟηκε στο Φ. 187.2/374/82/12.7.82 έγγραφό του. 

3. Την 4403/4.8.82 άπόφαση του Νομάρχη Σάμου με 
την οποία επικυρώθηκαν η έκθεση της Επιτροπής και το 
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που δημοσιεύΟηκαν στο 
υπ’ αριΟ. 594/30.12.82 ΦΕΚ τ. Δ\ 

4. Την Ο. 548/382/19.9.83 κοινή απόφαση των Πρωθυ¬ 
πουργού και Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιο¬ 
τήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε, για την προσαύξηση του αιγιαλού, τή δημιουρ¬ 
γία ζώνης παραλίας στη θέση «ΖΑΦΕΙΡΑΚΙκ» Κοιν. 
Κοκκαριού Σάμου μπροστά από ιδιοκτ. Φώτη Κουμαλατσου 
όπως αυτή καθορίστηκε από την αρμοδία Επιτροπή του 
άρθρου 74 του 636/1977 Π. Δ/τος και εικονίζεται στο από 
Οκτωβρίου 1980 και με κλάματα 1 : 500 τοπογραφικό και 
υψομετρικό διάγραμμα του Τοπογράφου μηχανικού Γιώργου 
Πλαστάρια το οποίο έχει θεωρηθεί από το Δ/ντή Τεχν. 
Υπηρεσιών Ν. Σάμου την 31.8.81 και συνοδεύει την από 
9.2.82: έκθεση της εν λόγω Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση μαζί με την Έκθεση της Επιτροπής 
και το τοπογραφικό ιδιάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 13 Νόμου 1078/1980). 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

Άρθρο 74 Π.Δ. 636/77. 

'Δια τον πρώτον καθορισμόν των ορίων Αιγιαλού εις την 
θέσιν Ζαφειράκι κοινότητας Κοκκαριού Σάμου προ της 
ιδιοκτησίας Φώτη Κουμαλ.άτσου. 

Εν Σάμω τη 9 Φεβρουάριου 1982, οι υπογεγραμμένοι . 

1. Ιωάννης Σιγανός, οικονομικός έφορος Σάμου, ως 
πρέιδρος. 

2. Αριστ. Σεχιώτης, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου, 
ως μέλος. 

3. Στεφ. Κουραντζής, Υπολιμενάρχης Σάμου, ως μέλος. 

Λποτελ,ούντες την επιτροπήν καθορισμού των ορίων του 
Αιγιαλ.ού δυνάμει του άρθρου 74 του Π.Δ. 636/77 και της 
υπ’ αριθ. ΕΦ 568/Φεβρ. 81 αποφάσεωε του Νομάρχη Σάμου, 
συγκλ.ηθείσα δια της εντολής του Προέδρου αυτής μετέβημεν 
επί τόπου εις την προαναφερομένην περιοχήν την 4.9.81. 

Λαβόντες υπ’ όψει: 

1. Την από 14.12.80 ΕΦ 6075 αίτησην του Φώτη Κουμα¬ 
λ.άτσου δια της οποίας ζητείται ο καθορισμός των ορίων του 
Αιγιαλού εις την ανωτέρω περιοχήν. 

2. Το υπό του Γεωργίου Πλασταριά Α/Τ Μηχανικού 
συνταχθέν τον Αύγουστο 1980 τοπογραφικόν και υψομετρικόν 
διάγραμμα εις μίαν (1) πινακίδα εις κλίμακα 1 : 500 ηλεγ- 
μένου κατά το δυνατόν της αποτυπώσεως υπό της Δ.Τ.Υ. 
και θεωρηθέν υπό της Δ.Τ.Υ. την 31.8.81 ως το άρθρο 20 

του Ν. 719/77, ορίζει. 

3. Τας διατάξεις του Α.Ν. 2344/40 ως ούτος ετροπο- 
ποιήθη ως και την προς τούτο σχετικήν δικαστηριακήν και 
διοικητικήν Νομολ.ογίαν. 

4. Την εκ της επιτοπίου μεταβάσεως σχηματισθείσαν 
αντίληψιν περί του πλάτους της βρεχομένης ζώνης της ξηράς 
και λ.οιπών συναφών στοιχείων ήτοι: α) Μορφολογία περιο¬ 
χής, β) κατάσταση αυτής, γ) κατάσταση θαλασσίου χώ¬ 
ρου, δ) παλίρροιαι και θαλάσσια ρεύματα, ε) επικρατούσαι 
καιρικαί συνθήκαι. 

5. Λοιπά στοιχεία τα οποία έλαβε υπ’ όψιν η επιτροπή 
(μαρτυρικαί καταθέσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας), ως και τα εξ 
αυτών συμπεράσματα κατά την κρίσιν της επιτροπής, 

Αποφασίζει 

1. Καθορίζει επί του ως άνω τυπογραφικού διαγράμ¬ 
ματος : α) Την οριογραμμήν του Αιγιαλού δι’ ερυθράς 
συνεχούς πολυγωνικής γραμμής της οποίας αι κορυφαί 
ΚΙ έως ΚΙ 5 εξασφαλίζονται δι’ αποστάσεων από σταθερα 
σημεία, β) Την οριογραμμήν της παραλίας δια συνεχούς 
κίτρινης πολυγωνικής γραμμής της οποίας αι κορυφαί ΚΙ 
έως Κ18 εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία. 

2. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παλαιός Αιγιαλός. 

3. Εις την ζώνην του Αιγιαλ.ού και της παραλίας δεν υπάρ¬ 

χουν κτίσματα. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1984. 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΧ ΠΙΤΧΙΟΡΗΧ 
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_ΤΟΠΟΓΡΑΟΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΠΑΛΟΤ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΝΔΙΑΟΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΤ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΙΚ ΕΟΟΡΙΑ ΣΑΜΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ 

ΚΛΙΜΑΞ .1500 

ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 100 μ 

ΟΩΤΙΟΣ 

ΤνΧΓΓΒΚΗ 

ΚΕΝΤΟ ©νΛΟΤ ΧΑΡΤΟΤ 

Ιδρύθη τριγωνομετρικόν τό στμεϊχν Σ12.:. 
διά πολλαπλής 'οττισθσχομίας έχ (5) _· 
τριγωνομετρικών σημείων του κρατική 
τριγωνομετρικού δικτύου ήτα.· 
14 ΠΥΡΓΑΚΙ, 45 ΚΑΑΟΓΉΡΟΥ 
46 ΒΙΓΛΑ. 4δ ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ 
51 ΜΑΝΤΡΕΣ ; 
χοΰ ψύλλου >ρρχου_ ΣΑΜΟΣ | 
ϋπελογίοθη το υψόμετρο του τριγω- · 
νεμεχρχκου Σ12 διά τριγωνομετρικής 
υψομετρίας ίπτο’ τα υψόμετρα των 
τριγωνομετρικών 14,45.4848. 51. 
χοΰ ψυλλσυ γαρχου ΣΑΜΟΣ ! 

1ΊΟΟΟΟΟ I 

Ψ-3Γ7* 45’ λ* 3’15' ! 

Μεοαια: Αποππητιητ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑ 
ΧΡΟΤ&ΟΊΑ Α.ΤΟΠΓΏΣΕΟΓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1980 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
δ τριγωνομετρικόν σημείον 
ο ττολυγωνομετμικά σημεία 
Θ_κολωνακια άτχο" ΒΕΤΟΝ 
Κ>···.1 χαλίκια 
ΠΓΤ ναιομαχα 
•-αναβαθμοί 
Ηι'ίϊι καλαμιές 
</ τεχνητό ιχρανε'ς 

τ>ΜΧ>νζ σο εκ; χο διάγραμμα αγργραψοντα^ τα υψόμετρα, 
των χαρακτηριοτηκωτερων σημείων ταοπαα ελή 
ψθησαν ταχυμετρικής 

β) χο εμβαδόν τής £ντά; τής οριογραμμής .επιφά¬ 
νειας, ιδιοκτησίας Οωχη Κουμαλατοου, εμετρη· 
θη οΐ εμβαδόμετρου και ιοοϋται πρός 

Εί ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ).48550 μ' 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΤΑ·00 


