
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έζι τής ζροτάτεως νόμου «ζερί άντ'.χττζστάτεως :ής za- 
ρτγράφου 5 τού άρ-3ρου 101 τού Γενεχού Ο1γ.ο2ομ·.χεϋ Κυ- 
νον:τμοΰ».

Προς τήν Βουλήν των ’Ελλήνων

Λίά τής ζ2ροότης ϊιττάΞεως τχοζεϊτα: ή ίτη μετζχείρι- 
τ·.ς τής ζροτ-5ήχης xao’ έζέχτατ'.ν έ—t ύς'-ττζμενου χτιρίου 
ζρος έχείνην τής xa-S’ ΰψος ζερί ής ζροόλέζε· ή έζομένη 
ζυράγρζοος 6 τοΰ ίδιου άρ·5ρου 101 τοϋ Γ.Ο.Κ.. τοΰ3! όζερ 
έχει χυρίως <?ημ.3τΪ3ν εις τάς ζεριζτώτεις ύζάρςεως 
οριζοντίου ή χζτζχορύφου ΐδ:οχτη·τΐ3ς, xa>! r, 3-

ρους του ένος τυν'.ϊιοχτήτου ίόμητις του ava/.ογουντ
με- 
3υ-

τον ζοτοστου. εν ζεριζτωτει με:ωτεως του τυντε/.εττου ίομή- 
τεως ή ζοτοττοΰ χτλόψεως azoppoca xat χαλόζτει μέγζ μέ
ρος τοΰ ζοτοττοΰ τοϋ άλλου συνιΒιοχτήτου τοΰ άνχλογοΰντος 
εις αυτόν έχ τοΰ νέου τυντελεττοΰ Iομήτεως ή ζοτοττοΰ xa- 
λόέιεως.

Ούτως «ίς τάς ζεριζτώτείς αΰτάς άο!·/.εϊτ2: ό έτερος τυν- 
ιοιοχτήτης ό όζοίος δεν είχε τήν οίχονομιχήν ουνττότητζ νά 
άνεγείρη έγχαίρως το άναλογοΰν εις 20τον οικοδόμημα, ύζέ 
τήν ίτχΰν τοΰ ζ3λ2ίοΰ τυντελεττοΰ, άοοΰ τήν άνιλογίζν του 
έχ τοΰ νέου τυντελεττοΰ τήν χαλΰζτει χ3τά μέγα μέρος το 
οικοδόμημα τοΰ άλλου τυνιδ’.οχτήτου.

Συνεζώς ή τροζοζοίητ'.ς xat itxata xa-3’ έζυτήν jivat 
λά xat έξίτώνει τήν δόμητιν ζροι-3ήκης xa-3’ ΰψος ζρος 
δόμητιν ζροτ-3ήχης xaz’ έζέχτττιν, εις ΰφιττάμενΟν χτί,

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΌΜΟΥ

Περί άντιχαταττάτεως τής ζαρτγράτου 5 τοΰ άρ-3ρου 
τοΰ Γενιχοΰ Οίχοϊομιχοΰ Κχ^ον.ομοΰ.

άλ-
ττρν
>.ον.

101

Άρ-3ρον μόνον.

Ή ζαράγρατος 5 τοΰ άρ-5ρου 101 τοΰ Γενιχοΰ Οίχοδομ:- 
χοΰ Κανονιτμοΰ άντ:χ2-5ίττ2Τ2! ώς άχολοΰ·3ως:

«5. Εις ζερίζτωτιν μειώτεως είτε τοΰ τυντελεττοΰ ϊομή- 
τεως, είτε τοΰ ζοτοττοΰ χτλΰψεως, είτε άμςοτέρων, ζροτ-3ή- 
χη Χ3τ’ έζέχτατιν, έν έζατή ή έν άζοττάτε’., ΰφίτττμένου 
χτιρίου, ζερί ου at διατάξεις των ζαρτγράςων 1 xat 2 τοΰ 
ζτρόντος άρ-3ρου, είναι δυνατή, ΰζό τον όρον όζως ή ζρο- 
οΰήκη άντ3ζοχρίνετ3ΐ ζρος το άναλογοΰν εις αυτήν ζοτο- 
ττον τοΰ τυντελεττοΰ δομήτεως τοΰ οΐχοζέδου, ή τοΰ ζοτο
ττοΰ χαλύψεως, είτε άμςοτέρων χζτά ζερίζτωτιν, των ίτχυ- 
οοτών χατά τον χρόνον έκδότεως τής άδειας ζροτ-ΰήχης. τη
ρούμενων Χ3τά τά λο’.ζά ζχτών των Χ2τά τον χρόνον τής 
ζροτ·3ή·/.ης ΐτχυουτών ζολεοδομικών διατάξεων».

Έ; Ά3ήν2:ς τή 6 Αύγουττου 19S1
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