
Έπι Σχεδίου Νόμου «περί έ/τάξεως περιοχής εις τό Πνευ
ματικόν Κέντρον ’Αθηνών.

Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Λιά τοϋ Ν. 3700/1957 έδημιουργήθη St’ άνταλλαγών καί 

άπαλλοτριώσεων χώοος Sta τό Πνευματικόν Κέντρον Αθη
νών έπί έκτάσεως πεετκλ,ειομένης ύπό τών οδών Βασ. Σοφίας, 
Χατζηγιάννη Μέξη, Λεωφ. Ίλισσοϋ, Βασ. Κων/νου, Ριζάρη. 
Βασ. Γεωργίου καί Ρηγίλλης, παραλλήλους δέ καί συναφώς 
πρός τον σκοπόν τούτον παρεχωρήθη εις τον Σύλλογον «οι 
Φίλοι της Μουσικής)', οίκόπεδον εις την περιοχήν τών πρώην 
«Παραπηγμάτων» μεταξύ τής Λεωφ. Βασσιλίσσης Σοφίας 
καί τοϋ ποοε νότον ορίου τοϋ Νοσοκομείου τοϋ Πολεμικού 
Ναυτικού, διά την άνέγερσιν Μεγάρου Μουσικής.

Διά τοϋ Ν.Λ. 1122/1972 περιωρίσθη ή έκτασις τής περιο
χής τοϋ Πνευματικού Κέντρου μόνον εις τμήμα μεταξύ τών 
οδών Ρηγίλλης, Βασ. Κων/νου, Ριζάρη και Βασ. Σοφίας, 
έξαιρεθέντος τοϋ οικοπέδου'τής Ριζαρείου Σχολής καί τών 
οικοπέδων έπί τών όποιων άνηγέρΟη ήδη ή Πινακοθήκη καί 
τό ειενοδοχεΐον Χίλτον, εις δέ την θέσιν τών πρώην «Παρα- 
πηγμάτων», έδημιουργήθη ευρύς χώρος πρασίνου εντός τοϋ 
οποίου άνηγέρΟη τό μνημεΐον Έλ. Βενιζέλου, παραμένουν δέ 
εντός τοϋ αυτού χώρου οικόπεδα άνήκοντα εις τό Μετοχικόν 
Ταμεϊον Στρατού, Μετοχικόν Ταμεΐον Βασιλικής Άερο- 
-πορίας—καί είςτόν Α,Ο.Ο.Α. καί Ε.Τ.Μ.Ο.Λ., έπίτών όποίων 
εύρίσκονται παλαιά τινα κτίρια στρατιωτικών μονάδων 
(ΕΣΑ) καί μία πολυκατοικία τοϋ Α.Ο.Ο.Α.

Μετά τον τοιοϋτον περιορισμόν τής άρχικής περιοχής τοϋ 
Πνευματικού Κέντρου κρίνεται σκόπιμος ή ένταξις εις ταύτην 
όλ.οκλήρου τής περιοχής τών πρώην «Παραπηγμάτων», 
ήτις ώς καί έκ τής θέσεώς της, τής μέχρι τοϋδε διαμορφώ- 
σεώς της (δημιουργία μνημείου, χώροι πρασίνου, ανυπαρξία 
σημαντικών ιδιωτικών οικοδομημάτων κ.λ.π.) καί τής προ- 
βλεπομένης περαιτέρω τοιαύτης (άνέγερσις Μεγάρου Μου
σικής) δύναται νά άποτελέση πολ.εοδομικώς οργανικήν 
πολιτιστικήν ενότητα μετά τοϋ ήδη χώρου τοϋ Πνευματικού 
Κέντρου, μέ άξονα τ*ήν Λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας.

Τον σκοπόν τοΰτον επιδιώκει έν γενικαϊς γραμμαΐς τό 
παρόν σχέδιον Νόμου, έπί τών καθ’ έκαστα διατάσεων τοϋ 
όποιου εκτίθενται τά άκόλουθα :

Διά τοϋ άρθρου 1 (παράγρ. 1 καί 2) εντάσσεται εις τό 
Πνευματικόν Κέντρον ’Αθηνών ή περιοχή μεταξύ τής Λεω
φόρου Βασιλίσσης Σοφίας καί τοϋ νοτίου ορίου τοϋ Νοσοκο
μείου τοϋ Πολεμικού Ναυτικού καί προσδιορίζεται ό,τι 
εντός ταύτης θά υπάρχουν τό ύφιστάμενον μνημεΐον Βενιζέλου 
καί τό άνεγερθησόμενον Μέγαρον Μουσικής, τοϋ υπολοίπου 
χώρου διαμορφουμένου ώς πρασίνου μέ τάς απαραιτήτους 
οδούς προσβάσεις κ.λ.π. ώς θά προσδιορισθοϋν διά Π. Δ/τος.

Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ή εφαρ
μογή τών ήδη υφισταμένων σχετικών διατάξεων τοϋ Πνευ
ματικού Κέντρου καί έπί τής περιοχής ταύτης, ίνα οότω κατα- 
στή δυνατή ή άπόκτησις τών εις τήν περιοχήν ακινήτων τών 
μή άνηκόντων εις τό Δημόσιον είτε δι’ άπαλλοτριώσεως είτε 
δΓ ανταλλαγής (προκειμένου περί άκινήτων Ν.Π.Δ.Δ.). 
Είδικώς έν προκειμένω ή άνταλλ.αγή, συναινούντων τών ιδιο
κτητών, θά δύναται νά γίνη καί δΓ ιδιωτικά άκίνητα, προ- 
βλ,επομένης καί τής δυνατότητος έν μέρει άνταλλαγής καί έν 
μέρει (διά τά κτίσματα ή μέρος τούτων) δΓ έξαγορας.

Διά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζονται τά θέματα τά όποια άνα- 
κύπτουν πρός οργανικήν ένταξιν τοϋ Μεγάρου Μουσικής εις 
τον όλ.ον χώρον τής περιοχής τών πρώην Παραπηγμάτων. 
Διά τής κατά τά άνω προβλεπομένης όπως έγκριθή διά Π. 
Δ/τος πολεοδομικής διαρθρώσεως τής περιοχής, είναι λίαν 
πιθανόν νά άπαιτηθή μετατόπισίς τις τοϋ Μεγάρου τούτου 
άπό τής θέσεως τοϋ παραχωρηθέντος ήδη άπό τοϋ έτους 1956 
πρός τον σκοπόν τοΰτον άκινήτου τοϋ κειμένου εις τήν γωνίαν 
τής Λεωφόρου Βασ. Σοφίας καί τής όδοϋ Λάχητος έξ άλλου 
υπό τών νΰν διατάξεων (Ν.Δ. 1324/1972) ώρίσθη, μετά έπα- 
νειλημμένας παρατάσεις, ότι ή παραχώρησις τελεί ύπό τήν
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διαλ,υτικήν αίρεσιν άνεγέρσεως τοϋ Μεγάρου μέχρι 31.12./5, 
πράγμα τό όποιον τυγχάνει πλ,έον άδύνατον. ’Εν όψει τούτων 
τό άρθρον 2 τοϋ Σχεδίου παρατείνει τήν προθεσμίαν ταύτην 
μέχρι τής 31/12//9 καί παρέχει τήν δυνατότητα παραχω- 
ρήσεως πρός τον σκοπόν τούτον τοϋ άπαιτηθησομένου τμή
ματος τής περιοχής μέ άντίστοιχον ενδεχομένως περιορι
σμόν τοϋ ήδη παραχωρηθέντος. Αί παραχωρήσεις κ.λ.π." θά 
γίνουν διά Π.Δ/τος, θά άπολ.αύουν δέ ώς εΐκός τών άπαλλα- 
γών τών προβλεπομένων καί διά τάς λ,οιπάς άνταλλαγάς 
κ.λ,.π. πρός άπόκτησιν τοϋ όλ.ου χώρου.

Τέλ.ος τό άρθρον 3, περιέχει τήν ρήτραν περί τοϋ χρόνου 
ένάρξεως ισχύος τοϋ νομοθετήματος.

Γούς σκοπούς τούτους έπιδιώκει τό παρόν Σχέδιον Χόαου 
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν Ύμΐν πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1975 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών Δηα. Έ:νων
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΓ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΓΙΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΚΑΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συναφείς πρός τό σχέδιον Νόμου «περί έντάξεως εις τό 
Πνευαατικόν Κέντρον ’Αθηνών».

1. Ν.Δ. 1122/1972-(ΦΕΚ 48/6.4.72 τ. Λ').
•Άρθρον 1.

1. Ή έντός τοϋ έγκεκριμένου Σχεδίου τής πόλ.εως Αθη
νών ^περιοχή ή περιλαμβανομένη μεταξύ τής Λεωφόρου 
Βασιλίσσης Σοφίας, τών οδών Ρηγίλλης καί Βασιλέως/Γεωρ- 
γίου, τής Λεωφόρου Βασιλ.έως Κων/νου καί τής όδοϋ Ρι
ζάρη, άποτελεΐ τήν περιοχήν τοϋ «Πνευματικού Κέντρου 
’Αθηνών», έντός δέ ταύτης έπιτρέπεται ή άνέγερσις κτιρίων 
μόνον έφ’ όσον ταΰτα προορίζονται έκ κατασκευής διά τήν 
έξυπηρέτησιν πνευματικών καί καλλιτεχνικών σκοπών ώς 
καί μιας ξενοδοχειακής μονάδος. Έντός τής περιοχής ταύτης 
θέλ,ει διαμορφωθή έπίσης τό μνημεΐον τοϋ έπους τοϋ 1940.

2. Ή πολ,εοδομική διάρθρωσις, ό είδικώτερος προο
ρισμός τών κτιρίων καί οΐ όροι δομήσεως έντός τής περιο
χής ταύτης, καθορίζονται διά Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει 
τοϋ Υπουργού Δημ. "Εργων, μετά γνώμην τοϋ Συμβου
λίου Δημ. "Εργων. Αί περί σχεδίων πόλεων διατάξεις, έφαρ- 
μόζονται εις τήν περιοχήν τοϋ Πνευματικού Κέντρου, καθ’ ό 
μέρος δέν άντίκεινται εις τούς ορισμούς τοϋ παρόντος.

Άρθρον 2.

1. Εις τά έντός τοϋ Πνευματικού Κέντρου άνεγειρόμενα 
κτίρια περιλαμβάνεται καί τό «Ώδεΐον ΆΟηνών-Μουσική 
’Ακαδημία» τό όποιον άνεγείρεται ύπό τοϋ Μουσικού καί 
Δραματικού Συλλόγου εις τον πρός τούτο παραχωρηθέντα 
αύτώ" διά τοϋ ύπ’ άριθ. 340/1.69 Β. Δ/τος «περί άνακλ.η- 
σεως τοϋ άπό 18.8.1958 Β.Δ. καί περί δωρεάν διαθέσεως 
ετέρου οικοπέδου εις τον Μουσικόν καί Δραματικόν Σύλ
λογον», έντός τοϋ Πνευματικού Κέντρου χώρον. Πρός 
άντιμετώπισιν τών δαπανών τής άνεγέρσεως τοϋ κτιρίου 
ό Μουσικός καί Δραματικός Σύλλογος, δύναται νά έκποιήση 
έλευθέρως πρός τρίτους έν όλω ή έν μέρει ή ύποθηκεύση 
ή άλλ.ως πως έκμεταλλευθή τό εις αύτόν περιελ.θόν διά τοϋ 
ύπ’ άριθ. 208 τοϋ 1914 Νόμου «περί παραχωρήσεως οικο
πέδου τοϋ Δημοσίου εις τον ένταϋθα Μουσικόν καί Δραμα
τικόν Σύλλογον, γήπεδον έπί τής όδοϋ Πειραιώς μετά τής 
έπ’ αύτοϋ οικοδομής αιρόμενων τών ύπό τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
Νόμου τούτου τιθεμένων περιορισμών, είσπράττων τό τίμη
μα τής πωλήσεως ή έκμεταλλεύσεως ή τό προϊόν τοϋ ένυ- 
ποθήκου δανείου πρός ίδιον λ.ογαριασμόν καί όφελος.

2. Ή άνέγερσις τών λ,οιπών κτιρίων καί ή διαμόρφωσις 
τοϋ χώρου δύναται νά γίνη είτε δαπάναις τοϋ Δημοσίου 
είτε ύπό ’Οργανισμών ή Ιδρυμάτων παρεμφερών σκοπών ή 
νά άνατεθή κατόπιν διεθνών διαγωνισμών έπί τή παραχω
ρήσει δΓ ώρισμένον χρόνον τής έκμεταλλεύσεως τών κτι-



ρίων. Πάντες ο! όροι τών τοιούτων χοηκατοδοτήσεων, χνχ- 
θεσεων, διαγωνισμών οι όροι έκμετχλλεύσεως καί σνντηΓ 
ρήσεως τών κτιρίων ώς καί πχσχ λεπτομέρεια προς εφαρ
μογήν τής πχρούσης πχρχνράρου κχνονίζετχι δι’ άποφά- 
σεων τής Επιτροπής Συντονισμού Οίκο νομική; Πολιτικής 
(Ε.Σ.Ο.Π.) έπιφυλχσσυμένων πάντως τών διχτάξεων τής 
πχρ. 2 τοϋ ίρ9ρο’ο 1 τοϋ παρόντος. Είς τήν κχτόπ.ν διεθνών 
διαγωνισμών κατασκευήν τών κτιρίων επί παραχωρήσει 
τής χρήσεως πχ; ό ύπό τοϋ άνχδόχοο ε’σχγόμενος έκ τής 
αλλοδαπής εξοπλισμός τών κτιρίων άπχλλάσσετχι παντός 
φόρου, τέλους χχρτοσήμου, φόρου κόκλου εργασιών ή άλ
λης έπιβχρόνσεως υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων.

3. Δι’ άποφχσεως τοϋ 'Υπουργού Δη α. "Εργων δύνχτχι 
να άνχτεθή εις τδ Ειδικόν Ταμεϊον Μονίμων 'Οδοστρω
μάτων Αθηνών ή διαμόρφωσες και σοντήρησις τοϋ πρχσ'νου 
κχι λοιπών μή κχτχλχμβανομένων υπό κτιρίων χώρων τοϋ 
Πνευμχτικοϋ Κέντρου.

"Αρθρον 3.
1. Προς έπίτευξιν τής δήμιουργίχς τοϋ Πνεομχπκοϋ 

Κέντρου ’Αθηνών, ό σκοπός τοϋ οποίου χχρχιτηοίζετχι ώ; 
δημοσίας ώφελείας, επιτρέπεται ή υπέρ τοϋ Δημοσίου άναγ- 
καστική άπαλλοτΤίωσις παντός άιινήτου κειμένου εντός 
τής περιοχής αΰτοϋ.

2. Αί άπχλλοτριώσεις αϋτχι διενεργοϋνται κχτχ τάς περί
άναγκχστικών άπ αλλοτριώσει» ν διατάξεις.---------

"Αρθρον 4.
1. Τά εντός περιοχής τοϋ Πνευμχτικοϋ Κέντρου κείμενα 

άκίνητχ άνήκοντχ είς Νομικά Πρόσωπχ Δημοσίου Δικαίου 
συνχινοόντων τών ιδιοκτητών, άντχλλάσσοντχι, μετ’ ακι
νήτων ίσης άξίας άνηκόντων εις τό Δημόσιον.

2. Ή πρός άντχλλχγήν διάθεσις άκινήτων τοϋ Δημοσίου 
ένεργεϊτχι κχτά πχρέκκλισιν άπό τών κειχίνων διατάξεων 
διά κοινών αποφάσεων των Υπουργώ ν Οικονομικών κχι 
Δημ. "Εργων, δημοσιευόμενων εις τήν Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως.

3. Δι’ όμοιων άπορχσεων καθορίζονται τά τής διαδι
κασίας τής άντχλλχγή; τά τής έκτιμήσεως τής άςίας τών 
ανταλλασσόμενων άκινήτων, ώς κχι πάσα άνχγκχία λεπτο
μέρεια διά τήν εφαρμογήν τοϋ άρθρου τούτου.

4. Τά εντός τής περιοχής τοϋ Πνευμχτικοϋ Κέντρου 
’Αθηνών άκίνητχ άνήκοντχ είς τό Ειδικόν Ταμεϊον-Μονίμων 
'Οδοστρωμάτων καί ε’.ς τον ’Οργανισμόν Άποχετεύσεως 
Πρωτευούσης βάσει των διεπόντων τούς ’Οργανισμούς 
τούτους διατάξεων, περιέρχονται διά τοϋ παρόντος άνευ οΰ- 
δενός άνταλλάγματος είς τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου ύπει- 
σερχομενου είς πάντα τά επί των άκινήτων τούτων δικαιώ
ματα καί ύποχοεώσεις τών άνωτερω ’Οργανισμών.

"Αρθρον 5.

1. Αί κατά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου άντχλ- 
λχγχί άκινήτων συντελοϋνται κατά τάς ύπό τών άρθρων 
369 καί 1192 τοϋ Άστικοϋ Κωδικός όριζομένχς διατυ
πώσεις αί δε σχετικά·, συμβάσεις, άπαλλάσσονται άπό τοϋ 
είδικοϋ φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων, άπό τών τελών χαρ
τοσήμου καί άπό παντός δικαιώματος ύπερ τοϋ Δημοσίου 
ή οίουδήποτε Ταμείου ή Όργανισμοϋ.

2. Αί μεταγραφχί τών συμβάσεων τούτων καί αί δι’ 
αυτών έπερχόμενχι μεταβολαί είς τά ακίνητα ώς καί έγ- 
γραφαί σημειώσεων είς τά περιθώρια τών βιβλίων μετα
γραφών είς εφαρμογήν τοϋ παρόντος νόμου άπαλλάσσονται 
άπό παντός τέλους, δικαιώματος ή εισφοράς, καθ’ οίονδή- 
ποτε τροπον βεβαιουμένων ή είσπραττομένων υπέρ τοϋ 
Δημοσίου ή οίουδήποτε Ταμείου ή Όργανισμοϋ ή τρίτου 
έν γένει.

"Αρθρον 6.
1. Τά τυχόν επί τών άκινήτων τών προσφερομένων είς 

άντχλλχγήν ύπό τοϋ Δημοσίου κατά τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 5 τοϋ παρόντος, υπάρχοντα πάσης φύσεως βάρη 
(ύποθήκαι, προσημειώσεις, κατασχέσεις) ή άξιώσεις διεκ-
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δικήσεως, έφ’ όσον κριθοϋν βάσιμοι δι’ άμετχκλήτου δικα
στικής άποφχσεως, τρέπονται ε’.ς προσωπ.κάς απαιτήσεις 
έναντι τοϋ Δημοσίου.

2. Βάρη υφιστάμενα επί τών διδόμενων προς τό Δημό
σιον είς άντχλλχγήν άκινήτων, μετχφέροντχι είς τά κατόπιν 
τής άνταλλαγής, κτώμενχ ακίνητα. Ή μεταφορά αΰτη 
γίνετχι δι’ άτελοϋ; εγγραφής είς τά οικεία βιβλία κατά 
τάς νομίμους διατάξεις.

3. Άξίωσ.ς διεκδικήσεως επί τών άνταλλασσομένων άκι- 
νήτων τρέπεται είς άξίωσιν άποζημιώσεως κατά τοϋ καθ’ 
οϋ τό δικαίωμα τής διεκδικήσεως, άποτιμωμένη βάσει τής 
κατά τον χρόνον τής τελεσιδίκου έπιδικάσεως αυτής άξίας 
τοϋ άκινήτου, υπολογιζόμενη; άνευ τής έκ τών ύπό τοϋ 
Δημοσίου έκτελουμένων έργων έπερχομένης ΰπερτιμήσεως.

Τό δικαίωμα τής είς χρήμα άποτιμήσεως δύναται νά 
άσκηθή διά πχρεμπιπτούσης άγωγής καί ενώπιον τοϋ Έφε- 
τείου. ’Αξιώσεις διεκδικήσεων έγειρόμεναι μετά τήν άνταλ- 
λιγήν έγγράφονται είς τά έκ τής άνταλλαγής περιελθόντχ 
άκίνητχ. Είς τήν περί άνταλλαγής πράξιν ό συντάσσων 
τχύτην συμβολαιογράφος ύποχρεοϋται, έπί ποινή προσω
ρινής έπί δίμηνον τουλάχιστον άπολύσεως, νά μνημονεύση 
πασχν μέχρι καί τής προτεραίας έγγεγραμμένην διεκδίκησιν. 
Μέχρι τής έκδόσεως τελεσιδίκου άποφχσεως έπί εγγεγραμ
μένη; διεκδικήσεως, είνχι απολύτως άκυρος πάσχ διάθεσις 
ή έπιβάρυνσις -έξ—οίασδήποτε αίτιας τοϋ έξ άνταλλαγής 
περιελθόντος άκινήτου.

4. Άπό τής συντελέσεω; τής άντχλλχγή; πχ; νομεΰς 
ή οπωσδήποτε κάτοχος μή κχταλείπων είς τό Δημόσιον 
έλευθερχν την χρήσιν των περιελθόντων αότω άκινήτων 
αιτήσει Γότοϋ, αποβάλλεται δι’ άποφάσεως τοϋ Μονομελούς 
Πρωτοδικείου άποκλειομένης τής παραπομπής τής ύπο- 
θέσεως είς τό Πολυμελές δικαστήριον.

"Αρθρον 7.
1. Πέριξ τής περιοχής τοϋ Πνευμχτικοϋ Κέντρου, διά 

Β. Δ/των έκδιδομένων κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 
τοϋ άπό 17.7/16-S/1923 Ν. Δ/τος «περί Σχεδίων πόλεων 
Νομών κ.λπ.» δύνχται νά κχθορίζωντχι ίδιοι οροί δομή- 
σεως πρός προσαρμογήν τής έμφχνίσεως των περιβαλλουσών 
τό Πνευματικόν Κέντρον περιοχών πρός τάς απαιτήσεις 
τοϋ Κέντρου. Οι όροι ούτοι εκτείνονται είς ζώνην καθορι- 
ζομένην διά τών αυτών Β. Δ/των.

2. Μέχρι; έκδόσεως Β. Δ/των κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον εξακολουθεί ίσχϋον τό άπό 9/25.11.1933 Β. 
Δ/γμα «περί καθορισμού περιορισμοϋ χρήσεως άκινήτων 
είς τήν περιοχήν τοϋ Πνευμχτικοϋ Κέντρου τής πόλεως 
’Αθηνών» έφχρμοζόμενον διά την διά τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος 
κχθοριζομένην περιοχήν τοϋ Πνευματικού Κέντρου.

"Αρθρον 8.
1. Άπό τής ένάρξεως Ισχύος τοϋ πχρόντος κχτχργοϋν- 

τχι : α) Ό Ν. 3700/1957 «περί κυρώσεως τών ύπ’ άριθ. 
179/56, 2S5/53 Πράξεοον τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου 
κ.λπ. καί συμπληρώσεω; τών περί δημιουργίας πνευμχ- 
τικοϋ κέντρου έν Άθήνχις κειμένων διατάξεων» πλήν τής 
διά τοϋ άρθρου 1 αότοϋ κυρωθείσης ΰπ’ άριθ. 179/1956 
πράξεως τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου, τοϋ άρθρου 2 αύτοϋ 
καί τοϋ άρθρου 11 ώ; ισχύει κατόπιν τοϋ Ν.Δ. 291/1939 
άτινα διατηρούνται έν ίσχύι καί β) τό άπό 21 /7/3.S.1933 
Β. Δ/γμα «περί καθορισμοϋ τοϋ προορισμού τών άνεγει- 
ρομένων κτιρίων είς τήν περιοχήν τοϋ Πνευμχτικοϋ Κέν
τρου Αθηνών» (Φ.Ε.Κ. 114/1963 τεϋχος Δ’).

2. Πάσαι αί βάσει τοϋ ώς άνω καταργουμένου Νόμου 
καί τών ύπ’ αύτοϋ κυρωθεισών πράξεων τοϋ 'Τπουργικοϋ 
Συμβουλίου γενόμεναι άντχλλχγχί ή παραχωρήσεις ακι
νήτων είναι ίσχυραί ύο’ οϋς όρους έπραγματοποιήθησαν.

Αί διά τής ύπ’ άριθ. 285/17.2.56 πράξεως τοϋ Ύπουρνι- 
κοϋ Συμβουλίου τής κυρωθείσης διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 
3700/57, έγκριθεΐσχι άντχλλχγχί άκινήτων θεωροϋντχι ορι
στικό»; συντελεσθεϊσαι άπό τής μεταγραφής τής πράξεως 
ταύτης, συνιστώσης τόν οριστικόν τίτλον μεταβιβάσεως 
τής κυριότητος αύτοϋ.
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_ "AoGpov 9.
' Η ισχύς τοΰ παρόντος, άρχεται από της δημοσιευσεως 

του εις την ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλήν αν άλλως 
ορίζεται εις τάς καθ’ εκαστα διατάξεις αύτοϋ.

2. Ν’. 3700/1957 (ΦΕΚ 82 Λ').
■Άρθρον 1.

Κυροϋνται άφ’ ής ίσχυσαν αί κάτωθι πράξεις τοΰ Ύπουρ- 
γικοϋ Συμβουλίου έχουσαι οΰτω :

Α' Πραςις 179, της 7ης Φεβρουάριου 1956 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

"Εχον ύπ’ όψει την ύπ’ άριθ. Γ. 3290 απο 31 Ιανουάριου 
1956 πρότασιν τοΰ Υπουργού Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 
"Εργων κττερί. έγκρίσεως παραχωρήσεως —αρά τοΰ Εϊδικοϋ 
Ταμείου Μονίμων 'Οδοστρωμάτων ’Αθηνών, εις τον Σύλ
λογον «Οι φίλοι της Μουσικής» χώρου έκ της εις το Γα- 
μεΐον τούτο —εριελθούσης έκτάσεως τών τέως Στρατωνών 
Πεζικού, άποφασίζει :

’Εγκρίνει καί εξουσιοδοτεί το Ειδικόν Ταμεΐον Μονίμων 
'Οδοστρωμάτων ’Αθηνών, ίνα κατ’ άνάλογον εφαρμογήν 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5 τοΰ Α.Ν. 1331/1949 «περί 
—αραχωρήσεως άκινήτων τινών τοΰ Δημοσίου καί περί 
τρότοτοιήσεως διατάξεων τινων της Νομοθεσίας περί Δη
μοσίων Κτημάτων» παραχώρηση εις τον Σύλλογον «Οί 
Φίλοι της Μουσικής» άνευ άνταλλάγματος, λόγω τοΰ κοινω
φελούς σκοπού όν έκπληροΐ ό Σύλλογος, ούτος, έκτασιν 
τοΰ Ταμείου έν τώ χώρω τών τέο>ς Στρατώνων Πεζικού 
(Παραπήγματα) καί έπί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 
έκ μ2 14,610 έμφαινομένην ύπό τά στοιχεία A Β Γ Δ εις 
τό συνημμένον διάγραμμα καί περιελθοϋσαν εις το Ταμεΐον 
Μονίμων 'Οδοστρωμάτων ’Αθηνών όμοϋ μετά της λοιπής 
έκτάσεως τοΰ χώρου τών τέως Στρατώνων Πεζικού, δυ
νάμει τοΰ Α.Ν. 1706/1939 «περί κυρώσεως συμβάσεως 
διά τον διακανονισμόν τής διαθέσεως τοΰ χώρου τών έν 
Άθήναις Στρατώνων Πεζικού, έπί τώ αποκλειστικέ» σκο
πώ τής δαπάναις τοΰ έν λόγω Συλλόγου άνεγέρσεως έπ’ 
αύτοϋ τοΰ Μεγάρου Μουσικής, περιλαμβάνοντος :

α) Αίθουσα' Μεγάλων Συναυλιών 2.000-2500 θέσεων 
β) Αίθουσαν Ρεσιτάλ 1.000-1.200 θέσεων 
γ) Την Μεγάλην Μουσικήν Βιβλιοθήκην τής Ελλάδος 
δ) Τό Μουσεϊον Μουσικής
ε) FOYER βοηθητικά ςαίθούσας δοκιμών, έναποθηκεύ- 

σεινς οργάνων κ.λπ.
στ) Τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου καί 
ζ) 'Υπαίθριον αίθουσαν Συναυλιών.
Ή παροΰσα κυρωθήσεται Νομοθετικούς, μερίμνη τοΰ 

Ύπουργοΰ τών Συγκοινωιών καί Δημοσίων "Εργων.
Έκδόσαν πρός τοΰτο την ύπ’ άριθ. 179 παροΰσαν πρά- 

ξιν του.
Ό Πρόεδρος Τά μέλη

3. Ν.Δ. 1324/1972 (ΦΕΚ 239/29.12.72 τ. Α').
"Αρθρον 1.

Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Νόμου 3700/1957 
ώς άντικατεστάθη διά τοΰ Ν.Δ. 291/1969, αντικαθίσταται 
άφ’ ής ίσχυσεν ώς άκολούθως :

Ή γενομένη διά τής ΰπ’ άριθ. 179/1956 Πράξεως τοΰ 
'Υπουργικού Συμβουλίου παραχώρησις άνευ άνταλλάγματος 
τής έδαφικής έκτάσεως τοΰ Ειδικού Ταμείου Μονίμων 'Οδο
στρωμάτων ’Αθηνών πρός τον Σύλλογον «Οί φίλοι τής Μου
σικής» τελεί ύπό την διαλυτικήν αίρεσιν τής ύπό τοΰ Συλ
λόγου τούτου πλήρους άνεγέρσεως τοΰ Μεγάρου Μουσικής 
μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1975.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί έντχξεως περιοχής εις τό Πνευματικόν Κέντρεν 
Ά-υηνων. ~-

"Ap-Spov 1.
1. Ή εντός τ;ΰ εγκεκριμένου σχεδίου τής πόλε ως Άύη- 

νών περιοχή ή περι λ αμ οανομένη μεταξύ τών όόών Βασιλίσσης 
Συρίας. Αάχητος. τοϋ πρός νότον ορίου τού Νοσοκομείου Πο
λεμικού Ναυτικού καί τού ανατολικού όρίου τοΰ Νοσηλευτικού 
'Ιδρύματος τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού μέχρι τής λεω- 
ρόρου Βασιλίσσης Σοφίας, εντάσσεται εις τό κατά τό Ν.Δ. 
1122/1972 «Πνευματικόν Κέντρον Α-υητ/ών». εντός δε ταϋ- 
της, πλήν τοϋ ήθη ύπάρχοντος μνημείου, επιτρέπεται μόνον ή 
άνέγεμιις τού ύπό τής ύπ’ άρι-3. 179/1956 πράξεως τού 
'Υπουργικού Συμβουλίου. :τής κυρωΰείσης διά τού χρ3·ρου ί 
τοΰ Ν. 3700/1957 προβλεπομένου Μεγάρου Μουσικής τοϋ 
Συλλόγου «οί Φίλοι τής Μουσικής».

2. Ή πολ-εοοομική 2:άρ3ρωσις τής πειριοχής. ή 3έσ:ς έν 
αυτή τού κατά τήν προηγουμένην παράγράρον κτιρίου, οί όροι 
δομήσεως καί τό ανώτατου ύψος αύτοϋ* κατ’ έξ αίρετιν άπο 
πόσης άλλης ϊιατάξεως ώς καί ή διαμόρρωσις τοϋ υπολοίπου 
χώρου εις χώρον πρασίνου ή ακάλυπτον το.οϋτον καόορίζον- 
-ται δια Π. Δ/τος ίκδιδομένου προτάσει τού Υπουργού Δημο
σίων "Εργων. Διά τού αύτοϋ Π. Δ/τος δύναται νά καταργη- 
-5οϋν ύριστάμεναι εντός τής περιοχής οδοί καί νά κα-3ορισ·5ή 
πάσα έν γένει συναφής λεπτομέρεια.

3. Έπί τής κατά τήν παράγραρον 1 τοΰ παρόντος περιο
χής εφαρμόζονται κατά τά λοιπά α! διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 
1122/72 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδηκο.- 
ποιήσεως τών περί Πνευματικοϋ Κέντρου A3'ητών ο:ατα
ξιών» ιδία 2ε αί τών άρ·5ρων 3 έως καί 7 αύτοϋ1. Ή ύπό τών 
ίιατάξεων τούτων προβλεπομένη ανταλλαγή εφαρμόζεται καί 
έπί ακινήτων άνηκόντων εις ίϊιώτας. επιτρεπόμενης καί τής 
εξαγοράς τών: έπί τών ακινήτων τούτων κτισμάτων.

Άρ3ρον 2.
’Εάν ύπό τής κατά τήν παρ. 2 τοϋ προηγουμένου άρ-5ρου 

πολεοοομικής 2:αρ-3ρώσεως προκριόή πρός άνέγερσιν τοϋ 
Μεγάρου Μουσ.κής -5έσις διάφορος τής -5έσεο>ς τού προς 
τούτο παραχω:ηυέντος εις τόν Σύλλογον «Ο! Φίλοι τής 
Μουσικής» άκινήτου. ή άπλή μετατόπισις τής 3έσ·ως τού 
κτιρίου, δύναται αντί τού παραχωρη-5έντος ή τμήματος αύτοϋ, 
νά παραχωρη*5ή άνευ ανταλλάγματος εντός τής περιοχής 
έτερον τοιούτον ώστε νά όύναται νά καταττή δυνατή ή εις τήν 
προκρι3ησομένην τχύτην ·5έσ:ν άνέγερσις τοϋ Μεγάρου τούτου. 
Ή παραχώρησις γίνεται διά II. Δ/τος έκδιοομενου προτάσει 
τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίων "Εργων ύπό τή/ 
διαλυτικήν. αίρεσ.ν τής ύπό τοϋ Συλλόγου «Οί Φίλοι τής 
Μουσικής» άνεγέρσεως τοϋ Μεγάρου μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου 1979. Μέχρι τής ημερομηνίας τούτης παρατείνεται καί 
ή κατά τό άρ-5ρον 1 τοϋ Ν.Δ. 1324/1972 λήγουσα τήν 31 
Δεκεμβρίου 1975 αντίστοιχος πφο-λεσμία διά τό ήδη παραχω- 
ρη-5έν ακίνητον. Διά τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
παραχώρησιν ή άρσιν τής γερμένης παραχωρήσεως εφαρμό
ζονται αί διατάξεις τοϋ άρ-5-ρου 5 τοϋ Ν.Δ. 1122/1972.

"Ap-Spov 3.
Ή ΐσχός τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής διά τής Έφημε- 

ρίδος τής Κυβερνήσεως δημοσιευσεως του.
Έν Ά-5ήνα:ς τή 25 Σεπτεμβρίου 1975 

Ο! 'Υπουργοί
Οίκο-νοαικών Δημοσίων "ΕήγωΜ

Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ


