ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «περί
τοϋ Ν.Δ. 1122/72 «περί
καί κωδικοποιήσεως των
θηνδν διατάξεων».

άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 1
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως
περί Πνευματικοί) Κέντρου. Ά'» .
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Προς την Βοϋλην ιών ΈΧΧήνοον
Διά τοϋ Ν. 3700/1957 καθωρίσθη ώς χώρος διά το Πνευ
ματικόν Κέντρον ’Αθηνών ή έκτασις ή περικλειομένη υπό
των οδών Βασ. Σοφίας, Χατζηγιάννη Μέζη, ΛεωφΓ Ίλισσοϋ,
Βασ.· Κων/νου, Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β' καί Ρηγίλλης, διά
τών προβλεπομένων δε ΰπό τοϋ νόμου αΰτοϋ ανταλλαγών καί
; απαλλοτριώσεων έσκοπεϊτο ή πλήρης διαμόρφωσις τοϋ'χώ
ρου αυτοϋ προς έκπλήρωσιν τοϋ τοιούτου σκοπόϋ του.

ΣΧΕΔΙΟΝ: ΝΟΜΟΊ*
ίΐερ! αντικαταστάσεων τού -άρδφ.ου 1 τοϋ Ν.Δ 1122/72
«περί τρίποαοιήσεως, ·εομτ;λη.ρο)σεως χαί κωδιχυπικήσεως·
τών περί Πνευματ «Τοϋ Κέντρου Άδηνών διατάξεων».
=
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Άρδρον 1. γ

>

Ίο ερλρον 1 τοϋ ΝΑ. 1122/1972 «περί τροποποιήσεως,
ν.μ.τληρώσεως καί κωΕικοποιήσεως. τών περί Πνευματικοί
Κέντρου Άδηνών διατάξεων» άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
«Άρδρον 1.

'

, .

1. Π
*1, .ιν ερκ./.ρ.με.ου σχ-διου τη; πολεως Α.όη—
νών περιοή ή περιλαμίανομένη μεταξύ τών οδών Ρηγίλλης.
Βκσιλέως ί εω.γ.ου Β', Λεωφόρου Βασ λέως Κωνσταντίνου
\
·
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“ξί ί.αεταυρώτεώς τη; τγός τήν ό3ον Ριζάρη, τής
· Διά τοϋ Ν.Δ. 1122/1972 ή έκτασις της περιοχής τοϋ
όδοϋ Ριζάρη. τής όδοϋ Νσϊάδων, τής Λεωφόρου Ίλισσοϋ, τής
'Πνευματικοϋ Κέντρου περιωρίσθη μόνον εις τό τμήμα με
όΐοΰ Βοειλεωη Αλεξάνδρου μέχρι τής πλατείας «Μεγάλης
ταξύ τών οδών Ρηγίλλης, Βασ. Κων/νου, Ριζάρη καί Βα~ψ 1 ίνευς Σχολής» πε ρ ιλαμίδ αν οαίνης, και τής Ατ too όρου
σιλίσσης Σοφίας, τοϋτο δέ κατέστησε τον χώρον τοϋτον
. ,Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τής ϊ.ασταυρώσιώς της πρός την
όλως ανεπαρκή πρδς έκπλήρωσιν τοϋ προορισμοϋ τού. Καί
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ναι
Κέντ
τυγχαν
λυθείσης
Ή πολεοδομική διάρδρωσις, ό είίικώτερος προορισμός
ματικοϋ Κέντρου.
.
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κτιρίων, οι όροι δομήσεως καί τό ιάνώτοπον ‘ όψ>ς τών
Εις την έξάλειψιν τοϋ μειονεκτήματος τούτου τής στενόίων
iir'vivtr.'Ttv άΆ ιγΑττγ nW-rc λι.*ττά£ίΜσ· έυτόί7τητος τοϋ χώρου τοϋ ΠνεύματυΡοϋ
------- *·Α
1-----■,ταστάσεως τής άρχικής περιοχής
βεβαίως βάσει τής νΰν διαμορφωθείσης 'καταστάσεως,' άπο,
.
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-σκοπεί ό παρών νόμος έπί τών καθ’ έκαστα διατάξεων τοϋ *?» Ιουλίου Δημοσίων .Εργων, Δι ομοιω* Δ/των ίμναται
όποιου εκτίθενται τά άκόλουθα :? - V ,
<νί>'
. * να οιαταργηδοόν υφισταμεναι έντος τής περιοχής όδ οι κα^να
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. ,
ο
A * ό
A
- m'aAIoo/to
πάσα ίν' γίνει συναφής λεπτομέρεια. Αί περί αχε
ί* 7° &Ρ°Ρ°ν 1 «ντικαθιστα τό_άρθρον 1 του_Ν Δ. 1122/72 *ων *δλεω* διατάξεις όοαρμόζοκεαι' εις. τήν’ περιοχήν-τοσ
και καθορίζει ως περιοχήν του Ιΐνευματικου Κέντρου την---'
--- - - .·.«............... περικλεεομένην μεταξύ τών
~
Β', Λεώφ. Βασιλ. Κων/νου
τ.την όδόν Ριζάρη, έκεϊθεν' ύι
Ριζάρη μέχρι τής όδοϋ Ναΐάδών
όδοϋ Ναΐάδων, τής Λεώφ? Ίλισσοϋ (μέχρ
:,όδοΰ Μϊχαλαικοπούλου), τής όδοϋ Βασί.
Γόης πρό τοϋ ξενοδοχείου Χίλτον/ πλατείας
νους Σχολής (σύ'μπεριλαμβανομένης) καί έν
-X' :.Ίεέ>
ν 11'is·.:

ρών Βασιλίσσης Σοφίας, Βασ. Κων/νου"καί Ριζάρη,' περίλαμβανομένων καί τών παρεντιθεμένων τμημάτων τής Λεωφ. ’ι ·ν
Βασ. Κων/νου τής όδοϋ Ριζάρη καί τής'πλατείας Μεγάλης? /
τοϋ Γένους Σχολής, ίνα 6λη ή περιοχή αύτη διαμορφωθή .'.'v

Οίκάυσμικών
ΔίΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
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S Διά τής δευτέρας παραγράφου, του άρθρου τούτου προβλέπεται η δια Π. Δ/των διαμόρφωσες αυτή ,^ς περιοχής, πα- ,._ lmj{m ύ_&
οενοiLtvrc mr ευνεοείίΤΓ ναταΏντκτεωέΓ η αλλοΐέττ

περιλαμβάνει την ρήτραν ένάρξεως Ισχύος τοϋ Νόμου'. '
Τούς σκοπούς τούτους έπιδιώκει τό παρόν σχέδιον Νόμου
τό όποιον έχομεν την τιμήν νά θέσωμεν υπό τήν κρίσιν Ύ
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διατάξεις' τοϋ άρθρου ϊ/τόϋ Ν.Δ.
^ δίου Νόμου <(περ1 άντύιαταστάσεως
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περε Πνευματικοϋ "Κέντρου Άθηνι
V '· V· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Οικονομικών
δί.ΐ.· Δημοσίων ^"Έργων / νών στεριοχή ή περιλαμβανομένη μεταξύ τής Λεωφόρου Βα-,
^ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ,·~^?'Λν. fjj*·-§; ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟ^ · /'ή'σιλίσσης Σοφίας, τών όδών Ρηγίλλης καί Βασιλέους Γεωρ-.·,

