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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ . 
' ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αριθ. 15860 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 
παραλίας στη θέση Γεράνι Χανίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του Α.Ν. 
2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις : α) του άρθρου 
3?υ Ν. 1078/1980 και β) τού άρθρου 23 του Ν. 1337/ 

1983, 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 άρθρου 1 του Κεφα¬ 
λαίου Β της 0.208/181/1982 κοινής απόφασης των Υπουρ¬ 
γών Προεδρίας , Κυβερνήσεως και Οικονομικών «Αναμόρ¬ 
φωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστι- 
κης αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

3. Την από 30.1.1984 έκθεση της Επιτροπής καθορισμού 
«ων ορίων του αιγιαλού και παραλίας και θέσεων αμμολη- 
ψίας», που καθόρισε τα όρια αιγιαλού, παραλίας και παλιού 
αιγιαλού στην περιοχή Γεράνι Κυδωνιάς Χανίων και το από 
Οκτώβριο 1983, με κλίμακα 1 : 500 τοπογραφικό διά- 
γραμμα του μηχανικού Μ. Νταουντάκη, που θεωρήθηκε 
~ην 30.1.1984 από το Δ/ντή Τ.Υ.Ν.Χανίων και συνοδεύει 
την έκθεση της Επιτροπής. - · . - 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. που διατυπώθηκε στο 
από 2.8.1984- με αριθ. Φ.187.2/403/1984 -έγγραφό του. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3200/1955 
«περί διοικητικής-αποκεντρώσεως» σε - συνδυασμό με τις 
διατάξεις του από 28.6.1955 Β. Δ/τος, του Β.Δ. 704/1970 
και του άρθρου 1 παρ. 5-του Π.Δ. 71/1984, σχετικά με 
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών 
στους Νομάρχες και στις περιφερειακές-Αρχές διανομαρχια- 
κου επιπέδου,αποφασίζουμε : 

1. Επικυρώνουμε την από 30.1.1984 έκθεση της Επι- 
τροπης καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας 
και θέσεων αμμοληψίας, καθώς και το από Οκτώβριο 1983 
τοπογραφικό διάγραμμα που τη'συνοδεύει,: το οποίο συ- 
νταχθηκε από το Μ. Νταουντάκη, τοπογράφο μηχανικό, 
με κλίμακα 1 : 500 και θεωρήθηκε την 30.1.1984 από το 

/ντη Τ,Τ.Ν.Χανίων, επί του οποίου η Επιτροπή καθόρισε 
με κοκκινη γραμμή τα όρια του αιγιαλού, με κίτρινη γραμμή 
τα όρια τηΓ παραλίας και με μπλέ γραμμή τα όρια του 
παλαιού αιγιαλού στη θέση Γεράνι Χανίων, προ της ιδιοκτη¬ 
σίας της Α.Ε. ΜΕϋΙΤΕΚΚΑΝΕΑΝ ΙΝϋυδΤΚΙΕδ. 

2. Η παρούσα απόφαση μαζί με την έκθεση και το διά¬ 
γραμμα να δημοσιευθού'* στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1078/ 
1980. 

Χανιά, 8 Οκτωβρίου 1984 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΟΓΑΑΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ 

Επιτροπής καθορισμού των ορίων του αιγιαλού. 
Καθορισμός για πρώτη φορά τω>/ ορίων του αιγιαλού, 

παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση ΓΕΡΑΝΙ Κυδω¬ 
νιάς Χανίων, μπροστά στην ιδιοκτησία Α.Ε. ΜΕΟΙΤΕΒ- 
ΒΑΝΕΑΝ ΙΝΩυδΤΒΙΕδ. 

Χανιά, σήμερα την 30.1.1984 οι υπογραφόμενοι : 

1. Γεώργιος Παπαδάκης, Οικον. Έφορος Χανίων. 

2. Κων/νος Στεργιάννης, πολιτικός μηχανικός, αναπλη- 
ρών τον κωλυόμενο Δ/ντή Τεχνικών Γπηοτσιών Ν. Χα¬ 
νίων. _ 1 · 

3. Κων/νος Δανδουλάκης, Υπολιμενάρχης Χανίων, απο- 
τελούντες την Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγια- 
λού κλπ. επισκεφθήκαμε την αναφερόμενή περιοχή την 
29.11.1983 και 

Αφού λάβαμε υπόψη. 

1. Την από 4.11.1983 αίτηση εκπροσώπου της ανωτέρω 
Εταιρείας. 

2. Το από Οκτωβρίου 1983 τοπογραφικό και υψομετρικό 
διάγραμμα του μηχανικού Μιχάλη Νταουντάκη, ελεγμένο 
για την ακρίβεια και θεωρημένο από τον Δ/ντή Τ.Υ.Ν.Χα¬ 
νίων την 30.1.1984. 

3. Τις υποδείξεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και 
παραλίας», ί 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1337/1983, σε 
συνδυασμό με τη διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών 
αριθ. Δ. 3474/970/1983. 

6. Τη μορφολογία της περιοχής που είναι πεδινή, αμμω- 
δης, χωρίς έντονες διακυμάνσεις, σε συνδυασμό με τις καιρι¬ 
κές συνθήκες που επικρατούν. 
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7. Την αντίληψη που σχηματίσαμε για το πλάτος της 
ζώνης της ξηρός που βρέχεται από τη θάλασσα, αποφασί¬ 
ζουμε : 

1. Καθορίζουμε επί του ανωτέρω τοπογραφικού δια¬ 
γράμματος : 

α) Την οριογραμμη του αιγιαλού με κόκκινη συνενή 
πολυγωνική γραμμή 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9. 

β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνενή 
πολυγωνική γραμμή 1',2',3',4',5',6',7', και 9'. 

Τίθεται ζώνη παραλίας 10 μ. 

γ) Την οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού με μπλέ συνενν 
πολυγωνική γραμμή 1",2",3’\4'\5",6'\7", και 9". 

Οι κορυφές εξασφαλίζονται ως σημειώνεται στο διά- 
γραμμα. 

Η Επιτροπή 

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ-Κ. ΔΑΝΔΟϊ- 
ΛΑΚΗΣ 

τεχν. γραφ ΜΙΧ. Γ. ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ 

·5εμα 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ 

ΓΕΡΑΝΙ ΚΥΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
/ 

ΜΕϋΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ ΙΝ01Ι5ΤΡΙΕ5 ΙΝΟ 
ΓΕΡΑΝΙ ΑΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ν '/ ,, ' , , 

***&{&*■ Ύ.^,4 ζ*., ^ 
Υ Ρθ'Ύ/>£?/?// 

0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ! 

» 
ι 

:ί\ . \ **· - 

» ■ » - ν·. 

ΚΛΙΜΑΞ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

χ.χάρτου 

ΐ:500 

ΟΚΤ 03 

φ 3^15 'λ+ίΐ5 



·!
·Τ

ι 





5397 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


