
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γιά τον καθορισμό χώρου για τήν ανέγερση τοϋ μεγάρου 

του Συμβουλίου τής Επικράτειας.

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων
Με το Ν.Δ. 1001/71, ΦΕΚ 197, μεταβιβάστηκε άπό το 

Δημόσιο "Ιδρυμα Μουσεΐον Εΰρ. και Ά νατ. Τέχνης «δη- 
αοσία οΐκοπεδική», όπως την χαρακτηρίζει ρητά το νομο- 
θ έτη μα, έκταση 12420 μ2, πού προέκυφε άπό την κυκλοτο- 
ριακή άναδιάταξη τής όδοϋ Μουστοξύδη μπροστά άπό την 
Σχολή Εύελπίδων για να χρησιμοποιηθή άποκλειστικώς 
ύπό τοϋ 'Ιδρύματος διά την έπ’ αυτής άνέγερσιν δίΐπάνκιι; 
τών ιδρυτών αύτοϋ άναλόγου κτιριακοϋ συγκροτήματος» 
(άρθρο 1 παρ. 1).

Στην οΐκοπεδική αυτή έκταση οΐκοδομήΟηκε ολόκληρο τό 
κτιριακο συγκρότημα χωρίς, όμως, να τελειώσει.

Μέ τό Ν.581/77, ΦΕΚ 110, τό ίδρυμα διαλύθηκε (άρθρο 1 
παρ. 1) καί ορίστηκε οτι επανέρχεται αυτοδικαίως στην κυ
ριότητα, νομή καί κατοχή τοϋ δημοσίου ή «οΐκοπεδική» καί 
μέ τό νέο νόμο, έκταση πού είχε παραχορηθεΐ για τήν ανέ
γερση κτιριακοϋ συγκροτήματος (2 παρ. 2).

Καί τό Δημόσιο μέ πράξη τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου, 
πού επικαλείται τήν σχετική εξουσιοδότηση τοϋ άρθρου 5 
τοϋ Α.Ν. 1331/49 «περί παραχωρήσεως άκινήτων τινών τοϋ 
Δημοσίου εις νομικά πρόσωπα δημοσίου’ δικαίου ~κ.λ.π.», 
παραχώρησε τό δημόσιο κτήμα, μέ τό κτιριακο συγκρότημα 
πού είχε άναγερθεϊ σ’ αυτό, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως 
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) γιά νά εγκατασταθεί τό 
Συμβούλιο τής Επικράτειας.

Σημειώνεται ότι επακολούθησε μειοδοτικός διαγωνισμός, 
άναδείχτηκε ό μειοδότης, καταρτίστηκε ή σχετική σύμβαση 
έκτελ.έσεως τοϋ έργου διαμορφώσεως τοϋ κτιριακοϋ συγκρο
τήματος σέ δικαστικό μέγαρο καί άρχισε ή εκτέλεση τοϋ 
έργου μέ γρήγορο ρυθμό ώστε νά καταστή δυνατή ή άπε- 
λευθέρωση τοϋ ορόφου πού κατέχει τό Συμβούλιο τής Επι
κράτειας στό Μέγαρο τοϋ Κοινοβουλίου γιά νά έπεκταθοϋν 
οί υπηρεσίες τής Βουλής.

Έν δψει τής πλοκής αυτής, είναι βέβαιο ότι άπό τον κοινό 
νομοθέτη άφιερούθηκε ή οΐκοπεδική αύτή έκταση τοϋ Δημο
σίου γιά άνέγερση κτιρίου κοινής ώφελείας, όπως τό Μου
σείο, χωρίς νά άσκεί στό γεγονός αυτό επιρροή ή επαναφορά 
στήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου. Επειδή προέκυψαν, όμ<»ς, 
άμφιβολίες άν στήν άφιέρωση αύτή περιλαμβάνεται καί ή 
δυνατότητα έγκαταστάσεως στό κτίσμα Δικαστηρίου, 
όπως τό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας, κρίθηκε σκόπιμη ή 
άμεση, λ.όγω τοϋ επείγοντος, νομοθετική ρύθμιση τοϋ θέ
ματος.

’Αθήνα, 8 Φεβρουάριου 19S2 
Οί Υπουργοί

Χωροταξίας Οΐκισμοϋ
Δικαιοσύνης καί Περιβάλλοντος

ΕΤΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Καθορισμός χώρου γιά τήν άνέγερση τοϋ Μεγάρου τοϋ 

Συμβουλίου τής ’Επικράτειας.

"Αρθρο Μόνο.
1. Καθορίζεται ώς χώρος άνεγέρσεως Δικαστικοϋ Με

γάρου τό Δημόσιο Κτήαα πού παραχωρήθηκε μέ τήν ύπ’ 
αριθ. 110 τοϋ 1981, ΦΕΚ 138Α, πράξη τοϋ 'Τπουργικοϋ 
Συμβουλίου στό Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών 
Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) γιά τήν εγκατάσταση τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας.

2. Μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργοϋ Χωροταξίας, Οΐκισμοϋ 
καί Περιβάλλοντος καί βάσει τοϋ Ν. Δ/τος τής 17.7.1923 
«περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» καθορίζονται οί όροι καί πε
ριορισμοί δόμησης τοϋ κατά τήν παρ. 1 χώρου.

’Αθήνα, 8 Φεβρουάριου 1982 
Οί 'Τπουργοί

Χωροταξίας Οΐκισμοϋ
Δικαιοσύνης καί Περιβάλλοντος

ΕΤΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

Άριθμ. 7.1.19S2
ΕΚΘΕΣΗ ;

Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 τοϋ 
συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοϋ 'Τπουργείου Δικαιο
σύνης. «Καθορισμός χώρου γιά τήν άνέγερση τοϋ Μεγά
ρου τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας».
Μέ τις διατάξεις τοϋ πιο πάνω σχεδίου νόμου, θεσπίζονται 

τά έξής : . -
α) Καθορίζεται ώς χώρος άνεγέρσεως Δικαστικοϋ Μεγά

ρου τό Δημόσιο Κτήμα πού παραχωρήθηκε μέ τήν άριθμ. 
110 τοϋ 1981, (ΦΕΚ 138 Α), πράξη τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμ
βουλίου στό Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτι
ρίων (ΤΑΧΔΙΚ) γιά τήν εγκατάσταση τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας.

β) Μέ άπόφαση τοϋ 'Τπουργοϋ Χωροταξίας, Οΐκισμοϋ 
καί Περιβάλλοντος καί βάσει τοϋ Ν. Δ/τος τής 17.7.1923 
«περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» καθορίζονται οί όροι καί πε
ριορισμοί δόμησης τοϋ πιο πάνω χώρου.

’Από ’ τις προτεινόμενες διατάξεις δέν προκαλείται δα
πάνη εις βάρος τοϋ Κρατικοϋ ΠροΟπολογισμοϋ ή τοϋ Τα
μείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

’Αθήνα, 19 Μαρτίου 1982
'Ο Διευθυντής 

ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ


