
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και 
παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» 
Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.

2 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής στη θέση 
«Κακό Βουνό - Σκάφες», τέως κοινότητας Ιππείου 
Ν. Λέσβου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 289777 (1)
  Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και 

παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» 

Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

3. Την 1063349/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την 
καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτή-
των σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομί-
ας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 
του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.

4. Τις διατάξεις της παρ.  21 του άρθρου  46 του 
ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/28-1-2004) «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6,238,280 και 283 παρ. 4 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου».

7. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 28Α 
στον ν. 4325/2015 και ειδικότερα στην παρ. 5.α. αυτού 
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβι-
βάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα 
υπογραφής ’’με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης’’».

9. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις».

10. Την 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Παπαθεο-
δώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017).

11. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 2971/2001 
(ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001),του ν. 3978/2011 και ειδι-
κότερα το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/
08-08-2014) και του άρθρου 27 του ν. 4321/2015.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2107 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄).

13. Την αριθμ. 92026/24-10-2018 αίτηση του Φίλιππα 
Γρηγόρη του Αποστόλου με το από τον Οκτώβριο 2018 
τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του Πολιτικού 
Μηχανικού Βαλαβάνη Θωμά με την οποία αιτείται τον 
επανακαθορισμό αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγι-
αλού στη θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, 
Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.

14. Το γεγονός ότι οι συντεταγμένες των κορυφών 
ΕΓΣΑ ’87 αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού, 
όπως καθορίστηκαν με βάση την 16486/01-12-2004 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1193/τ.Δ΄/21-12-2004 εμπεριέχουν 
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εμφανή σφάλματα, ως προς τις συντεταγμένες, όπως 
εξαρτήθηκαν από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87.

15. Την 145708/18-07-2018 απόφαση Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου, με θέμα οριστικοποίηση προκαταρκτικής 
οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) της Νήσου Λευκάδας Δή-
μου Λευκάδας (ΦΕΚ 323/τ.Δ΄/06-09-2018).

16. Την από 05-12-2018 έκθεση της Επιτροπής κα-
θορισμού αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 για τον επανακαθορισμό 
των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην 
θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, Δήμου Λευ-
κάδας Ν. Λευκάδας.

17. Το έγχρωμο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη σε κλί-
μακα 1:1000, από τη ψηφιακή βάση δεδομένων του 
ΨΥΔΗΠΕΕΚ.

18. Το αριθμ. 92026/21-12-2018 έγγραφο της Κτημα-
τικής Υπηρεσίας Λευκάδας προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - 
Διεύθυνση Οικονομικού - τμήμα Δημόσιας Περιουσίας 
για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

19. Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού με την παρούσα απόφαση. 

20. Όλα τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Επικυρώνουμε την από 05-12-2018 έκθεση της Επιτρο-

πής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 για τον επανακαθορι-
σμό των ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
στην θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» Τ.Κ. Αγίου Νικήτα, Δήμου 
Λευκάδας Ν. Λευκάδας, καθώς και το έγχρωμο απόσπα-
σμα ορθοφωτοχάρτη, κλίμακας 1:1000 από τη ψηφιακή 
βάση δεδομένων του ΨΥΔΗΠΕΕΚ ως εξής: 

1.Την οριογραμμή του αιγιαλού που καθορίστηκε με 
την 16486/01-12-2004 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1193/τ.Δ΄/
21-12-2004 στο σύνολό της με κόκκινη συνεχή πολυγω-
νική γραμμή, με κορυφές Α1΄, Α2΄, ... έως Α14΄, οι οποίες 
εξαρτώνται απευθείας από το κρατικό τριγωνομετρικό 
δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87.

Για την επίτευξη της σωστής συναρμογής της οριο-
γραμμής αιγιαλού στο βόρειο όριο του επανακαθορι-
σμού, επανακαθορίζεται η συντεταγμένη τέλους  Α6 
(Χ:  205354,88, Υ:  4298601,06) του τμήματος  3, όπως 
καθορίστηκε με την 45708/18-07-2018 απόφαση Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 323/τ.Δ΄/06-09-2018 και ταυτίζεται πλέον με την κο-
ρυφή Α14΄ με συντεταγμένες Χ: 205347,95, Υ: 4298603,78.

Για την επίτευξη της σωστής συναρμογής της οριο-
γραμμής αιγιαλού στο Νότιο όριο του επανακαθορι-
σμού, επανακαθορίζεται η συντεταγμένη αρχής  Α7 
(Χ: 205109,97, Υ: 4298075,552) του τμήματος 4, όπως 
καθορίστηκε με την 45708/18-07-2018 απόφαση Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 323/τ.Δ΄/06-09-2018 και ταυτίζεται πλέον με την κο-
ρυφή Α1΄ με συντεταγμένες Χ: 205107,62, Υ: 4298076,17.

2. Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή 
πολυγωνική γραμμή με κορυφές Π1΄, Π2΄, ... έως Π14΄, 
οι οποίες εξαρτώνται απευθείας από το κρατικό τριγω-
νομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87.

Η Ζώνη παραλίας έχει πλάτος 10 μέτρων.
3. Την οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού με κυανή 

συνεχή πολυγωνική γραμμή με κορυφές Α2΄, ΠΑ1΄, ΠΑ2΄, 
... έως ΠΑ14΄, Α14΄, οι οποίες εξαρτώνται απευθείας από 
το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ ’87.

Οι ανωτέρω κορυφές οριογραμμών αιγιαλού και πα-
ραλίας και παλαιού αιγιαλού του επανακαθορισμού απο-
τυπώνονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Ε.Κ.Χ.Α.Ε. 
σε κλίμακα 1:1000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Η παρούσα απόφαση, με την έκθεση της Επιτροπής 
επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού - παραλίας και πα-
λαιού αιγιαλού και το απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, να 
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

ΕΚΘΕΣΗ
Επιτροπής καθορισμού των ορίων αιγιαλού, πα-
ραλίας και παλαιού αιγιαλού του άρθρου 3 του 
ν. 2971/2001 Για τον επανακαθορισμό των ορίων 
αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 
«ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» της Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ του 
Δήμου Λευκάδας, Νομού Λευκάδας.

Ενδιαφερόμενος: Φίλιππας Γρηγόριος του Απόστολου
Στην Λευκάδα σήμερα την 05-12-2018 οι υπογεγραμ-

μένοι:
1. Τζωρτζοπούλου Μαρία, Τεχνικός ΤΕ/Α΄, Προϊστάμε-

νη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας, ως πρόεδρος.
2. Σταματέλος Θεοδόσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄, 

Υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας, ως μέλος.
3. Κυριάκος Προκοπίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Λευκάδας, ως 
μέλος.

4. Ζώμπος Ιωάννης, Λιμενάρχης Λευκάδας, ως μέλος.
5. Κώτσης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄, ως 

αναπληρωτής του νόμιμου αναπληρωτή Προϊσταμένου 
του Τμήματος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Ιονίου, ως μέλος, ο οποίος αν και προσκλή-
θηκε εγκαίρως με την αριθμ. 10/30-11-2018 πρόσκληση 
της προέδρου της εν λόγω Επιτροπής αιγιαλού - παρα-
λίας, δεν προσήλθε (απών),

που αποτελούμε την επιτροπή καθορισμού των ορί-
ων αιγιαλού και παραλίας δυνάμει του άρθρου 3 του 
ν. 2971/2001, της οποίας η σύνθεση έχει ανασυγκρο-
τηθεί με την 32876/13-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ5ΥΟΡ1Φ-ΣΣΞ) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ισχύει 
μέχρι σήμερα, συνεδριάσαμε στην Κτηματική Υπηρεσία 
Λευκάδας στις 05-12-2018.

Η Επιτροπή είχε απαρτία και συνεδρίασε προκειμένου 
να συζητηθεί ο διοικητικός επανακαθορισμός των οριο-
γραμμών αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη 
θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. Αγίου Νικήτα του Δή-
μου Λευκάδας, Νομού Λευκάδας, αφού λάβαμε υπόψη:

1) Την αριθμ. 92026/24-10-2018 αίτηση του Φίλιππα 
Γρηγόρη του Απόστολου με το από τον Οκτώβριο 2018 
Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του Πολιτικού 
Μηχανικού Βαλαβάνη Θωμά, με την οποία ζητά τον επα-
νακαθορισμό αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
στη θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. Αγίου Νικήτα του 
Δήμου Λευκάδας, Νομού Λευκάδας.

2) Τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας με βάση το 
ΦΕΚ 1193/τ.Δ΄/21-12-2004.

3) Το γεγονός ότι οι συντεταγμένες των κορυφών σε 
ΕΓΣΑ ’87 αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού, 
όπως καθορίστηκαν με βάση την 16486/01-12-2004 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1193/τ.Δ΄/21-12-2004 
εμπεριέχουν εμφανή σφάλματα, ως προς τις συντεταγμέ-
νες, όπως εξαρτήθηκαν από το κρατικό τριγωνομετρικό 
δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87.

4) Τις λοιπές διατάξεις του ν. 2971/2001 περί αιγιαλού 
και παραλίας, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα.

5) Τον καθορισμό αιγιαλού, με την 145708 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 323/τ.Δ΄/06-09-2018, ο οποίος αφορά την ορι-
στικοποίηση της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού 
(Π.Ο.Α.) της νήσου Λευκάδας και είναι όμορός του προς 
τον επανακαθορισμό αιγιαλού.

6) Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που 
προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 2971/2001 και ει-
δικότερα:

α) Για τη γεωμορφολογία του εδάφους:
α1. Η μορφολογία της ακτής συνίσταται κυρίως από 

χαλαρά ιζήματα (άμμος, χαλίκια) που έχουν προκύψει 
από την αποσάρθωση - διάβρωση των μητρικών πετρω-
μάτων της ακτής και τα οποία έχουν εύρος που κυμαίνε-
ται από 22 μ. έως 60 μ.

α2. Της ακτής συνέχονται εκτάσεις λοφώδεις - ορεινές 
με έδαφος βραχώδες - ημιβραχώδες.

α3. Το φυσικό όριο της βλάστησης συνίσταται από 
χαμηλή ποώδη φυσική βλάστηση.

β) Το γεγονός ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν πα-
ράκτιοι φυσικοί πόροι.

γ) Το γεγονός ότι οι συνήθεις επικρατούντες άνεμοι 
στην ανωτέρω περιοχή είναι μέτριας έντασης βόρειοι, 
βορειοανατολικοί.

δ) Η μορφολογία του πυθμένα συνίσταται από αμμώδη 
σύσταση και μεγάλα βάθη κοντά στην ακτή συνέπεια 
των οποίων η θραύση των κυμάτων να συντελείται πάνω 
σε αυτή και ο κυματισμός καλύπτει κατά κανόνα μεγάλο 
εύρος ακτής προκειμένου να εκτονωθεί.

ε) Η ακτή έχει μεγάλο ανάπτυγμα πελάγους που συμ-
βάλλει στη δημιουργία μεγάλης έντασης κυματικού 
πεδίου.

στ) Η μη ύπαρξη νομίμως υφιαστάμενων τεχνικών 
έργων.

ζ) Η μη ύπαρξη εγκεκριμένων χωροταξικών κατευθύν-
σεων και χρήσεων γης που επηρεάζουν την παράκτια 
ζώνη.

η) Η ύπαρξη των καταγεγραμμένων δημοσίων κτη-
μάτων ΑΒΚ 131 και ΑΒΚ 132 που βρίσκονται σε άμεση 
γειτνίαση με την παράκτια ζώνη και με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου που θα 
προκύψει στο μέλλον.

θ) Η μη ύπαρξη κτηματολογίου.
ι) Η μη ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστα-

τευόμενων περιοχών, αποφασίζουμε:
Τον επανακαθορισμό αιγιαλού - παραλίας και παλαιού 

αιγιαλού στη θέση «ΜΥΛΟΙ - ΤΣΟΝΑΚΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΗΤΑ του Δήμου Λευκάδας, Νομού Λευκάδας, μετά 
από επιτόπια αυτοψία και επεξεργασία του προς επανα-
καθορισμό τμήματος, επί του έγχρωμου ορθοφωτοχάρ-
τη από τη ψηφιακή βάση δεδομένων του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. 
σε κλίμακα 1:1000 και επανακαθορίζουμε:

1) Την οριογραμμή αιγιαλού που καθορίστηκε και δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1193/τ.Δ΄/21-12-2004, στο σύνολό 
της, με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 
Α1΄, Α2΄, ... έως Α14΄, οι οποίες εξαρτώνται απευθείας από 
το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ ’87, που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΕΓΣΑ ’87

Α/Α Χ Υ

Α1΄ 205107,62 4298076,17

Α2΄ 205141,21 4298083,67

A3΄ 205165,36 4298101,46

A4΄ 205168,12 4298117,17

Α5΄ 205179,35 4298129,34

Α6΄ 205194,60 4298180,78

Α7΄ 205221,53 4298256,11

Α8΄ 205246,00 4298334,37

Α9΄ 205264,83 4298369,66

Α10΄ 205266,90 4298387,41

Α11΄ 205296,28 4298461,82

Α12΄ 205320,09 4298530,88

Α13΄ 205339,14 4298565,85

Α14΄ 205347,95 4298603,78

Για την επίτευξη της σωστής συναρμογής της ορι-
ογραμμής αιγιαλού στο βόρειο όριο του επανακαθο-
ρισμού, επανακαθορίζεται η συντεταγμένη τέλους Α6 
(Χ: 205354,88, Υ: 4298601,06) του τμήματος 3, όπως 
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καθορίστηκε με την  45708 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 323/τ.Δ΄/
06-09-2018, και ταυτίζεται πλέον με τη κορυφή Α14΄ με 
συντεταγμένες Χ: 205347,95, Υ: 4298603,78.

Επίσης, για την επίτευξη της σωστής συναρμογής της 
οριογραμμής αιγιαλού στο νότιο όριο του επανακαθο-
ρισμού, επανακαθορίζεται η συντεταγμένη αρχής Α7 
(Χ: 205109,97, Υ: 4298075,552) του τμήματος 4, όπως 
καθορίστηκε με την 45708 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 323/τ.Δ΄/
06-09-2018, και ταυτίζεται πλέον με τη κορυφή Α1΄ με 
συντεταγμένες Χ: 205107,62, Υ: 4298076,17.

2) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή 
πολυγωνική γραμμή, με κορυφές Π1΄, Π2΄, ... έως Π14΄, 
οι οποίες εξαρτώνται απευθείας από το κρατικό τριγω-
νομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, που ανα-
φέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΓΣΑ ’87

Α/Α Χ Υ

Π1΄ 205109,80 4298066,41

Π2΄ 205145,44 4298074,37

Π3΄ 205174,52 4298095,78

Π4΄ 205177,46 4298112,55

Π5΄ 205188,28 4298124,27

Π6΄ 205204,11 4298177,67

Π7 205231,01 4298252,93

Π8΄ 205255,26 4298330,49

Π9΄ 205274,55 4298366,62

Π10΄ 205276,68 4298384,96

Π11΄ 205305,67 4298458,35

Π12΄ 205329,27 4298526,83

Π13΄ 205348,57 4298562,26

Π14΄ 205357,69 4298601,52

Η ζώνη παραλίας έχει πλάτος 10 μέτρων.
3) Την οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού με κυανή 

συνεχή πολυγωνική γραμμή, με κορυφές Α2΄, ΠΑ1΄, ΠΑ2΄, 
... έως ΠΑ14΄, Α14΄, οι οποίες εξαρτώνται απευθείας από 
το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ ’87, που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΕΓΣΑ ’87

Α/Α Χ Υ

Α2΄ 205141,21 4298083,67

ΠΑ1΄ 205171,54 4298093,59

ΠΑ2΄ 205194,43 4298138,03

ΠΑ3΄ 205210,81 4298150,69

ΠΑ4΄ 205241,9 4298220,64

ΠΑ5΄ 205251,05 4298265,88

ΠΑ6΄ 205275,36 4298308,09

ΠΑ7΄ 205286,09 4298352,83

ΠΑ8΄ 205289,45 4298410,92

ΠΑ9΄ 205290,24 4298438,31

ΠΑ10΄ 205320,04 4298443,36

ΠΑ11΄ 205341,31 4298492,99

ΠΑ12΄ 205354,14 4298529,28

ΠΑ13΄ 205342,47 4298541,71

ΠΑ14΄ 205356,27 4298584,51

Α14΄ 205347,95 4298603,78

Οι ανωτέρω κορυφές οριογραμμών αιγιαλού, παρα-
λίας και παλαιού αιγιαλού επανακαθορισμού αποτυπώ-
νονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., 
σε κλίμακα 1:1000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα 
έκθεση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Λευκάδα, 5 Δεκεμβρίου 2018

 Η Πρόεδρος Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΜΠΟΣ   
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 Αριθμ. οικ. 02/Φ24 (2)
Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής στη 

θέση «Κακό Βουνό - Σκάφες», τέως κοινότητας 

Ιππείου Ν. Λέσβου. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονι-

κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του 
άρθρου 186.

β. Του π.δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργανισμός της Περι-
φέρειας Βορείου Αιγαίου» και ειδικότερα του άρθρου 21.

2. Την 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την 119/
2014 όμοια απόφαση και το πρακτικό της από 08-10-2014 
ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 43 - 72 του μέρους Β΄ 
«Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλ-
λες διατάξεις» του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες δι-
ατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 «χωροθέτηση, τρο-
ποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών».

4. Την 92729/2016 (ΦΕΚ 314 Α.Α.Π.) απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί 
έγκρισης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Ευεργέτουλα, Δήμου Λέ-
σβου, της Νήσου Λέσβου, Ν. Λέσβου και ιδιαίτερα τη 
παρ. Β3.

5. Την 457/13-11-1995 (ΦΕΚ 977 Β΄) απόφαση του Νο-
μάρχη Λέσβου περί καθορισμού λατομικής περιοχής 
στη θέση «Κακό Βουνό», Σκάφες Δήμου Λέσβου (τέως 
Κοινότητας Ιππείου Ν. Λέσβου) συνολικής έκτασης 
1.130,891 στρεμμάτων.

6. Την οικ. 1003/21-10-2015 (ΦΕΚ 364 Δ΄) απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Λέσβου περί τροποποίησης της λατομικής 
περιοχής στη θέση «Κακό Βουνό», Σκάφες, Ιππείου, δημο-
τικής ενότητας Ευεργέτουλα Λέσβου, απομειώνοντας και 
περιορίζοντας τελικά την έκτασή της στα όρια του αδει-
οδοτημένου λατομείου ιδιοκτησίας Κίμωνα Πονηρέλλη 
(αριθμ. αδείας εκμετάλλευσης 355/24.51/28-11-1997), 
δηλαδή σε ενεργή συνολική έκταση 61.154,15 τ.μ.

7. Τα πρακτικά της από 16 έως και 18 Δεκεμβρίου 2015 
συνεδρίασης της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Πε-

ριοχών Ν. Λέσβου, περί αποχαρακτηρισμού της λατομι-
κής περιοχής του θέματος.

8. Την 144/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΕ97ΛΩ- Λ7Φ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, αιτιολο-
γημένη γνωμοδότηση για τον αποχαρακτηρισμό και 
της υπόλοιπης εναπομείνασας λατομικής περιοχής, στη 
θέση «Κακό Βουνό», Σκάφες, Ιππείου, Δημοτικής Ενό-
τητας Ευεργέτουλα, Δήμου Λέσβου, κατόπιν της σύμ-
φωνης γνώμης της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών 
Περιοχών.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Αποχαρακτηρίζουμε και την υπόλοιπη εναπομείνα-
σα λατομική περιοχή «Κακό Βουνό», Σκάφες, Ιππείου, 
Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα, Δήμου Λέσβου, 
εκτάσεως 61.154,15 τ.μ., που είχε καθορισθεί με την 
457/13-11-1995 (ΦΕΚ 977 Β΄) απόφαση Νομάρχη Λέσβου 
και εν συνεχεία τροποποιήθηκε (με απομείωση), με την 
οικ. 1003/21-10-2015 (ΦΕΚ 364 Δ΄) απόφαση Περιφερει-
άρχη Βορείου Αιγαίου.

Κατά της απόφασης αυτής είναι δυνατή η υποβολή 
προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον:

α) Για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευ-
σή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς 
υπηρεσίας εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας της 
παρούσας ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 238 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τον ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄),

β) εντός εξήντα (60) ημερών, ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Δ.Δ. του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), άρθρα 60, 63, 66.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 3 Ιανουαρίου 2019

Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  
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*04000032101190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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