
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Για το σχέδιο νόμ,ο-j «Κύρωση των συμβολαίων 282164/10.0.

1981 κα: 288818/7.4.1982 του συμβολαιογράφου Αθηνών
Ιωάννη Στεργίου Καβαλέκα».

ΙΙρυς τη Βουλή των Ελλήνων

Με αυτό το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομοθετική κύρωση 
των πιο κάτω συμβολαίων του συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ιωάννη Στεργίου Καβαλέκα ήτοι: α) της 282164/10.6.1981 
πράξης συμπλήρωσης και προσθήκης όρου στο 268489/20.3.
1980 συμβόλαιο ανταλλαγής αχ'.νήτων μεταξύ του Ελληνικόν 
Δημοσίου χα: του Πανεπιστημίου Αθηνών χαι β) της 288818/ 
7.4.1982 πράξης διορθωτικής συμβολαίου.

Για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών χου υχάρχουν 
μεταξύ του Π ανεχιστημίου χαι του Δημοσίου όχως και των 
ειδικών διαδόχων του Δημοσίου, ήτοι των Συνεταιρισμών Ανα
πήρων χα: Θυμάτων Πολέμου χαι των χαραχέρα διαδόχων 
αυτών, για εκτάσεις χου βρίσκονται στη θέση «Τουρκοβούνια» 

Αττικής, το Πανεπιστήμιο Αθηνών με την 282164/16.6.
1981 χράξη: α) αναγνωρίζει σαν έγκυρες και ισχυρές τις 
ταοαχωρήσεις τμημάτων των χιο χάνω εκτάσεων χου έγιναν 
αχό το Δημόσιο με τα 39325/9.10.1952 και 40883/15.3. 
1956 χ α ρ αχωρητ ή μ ι α του Υπουργείου Οικονομικών xat μά
λιστα και ως χρος τις εκτάσεις τις οχοίες το Πανεπιστήμιο 
θεωρεί ότι ανήκουν στο ίδιο και περιλαμβάνονται στα παρα
χωρητήρια και καταργούνται αζημίως και για τις δύο πλευ
ρές όλες ο: σχετικές δίκες χου-υπάρχουν μεταξύ του Πανε
πιστημίου και των αναπήρων χου κατέχουν τις εκτάσεις αυτές 
και β) παραιτε'ται από τις αξιώσεις του για αποζημίωσή 
από τις απαλλοτοιώσεις χου έγινιαν με τις Δ. 3477/4115/ 
4.5.1970 (Φ.Ε.Κ. 105/19.5.1970 τεύχος Δ') και Δ. 5885/ 
5817/31.8.1972 (Φ.Ε.Κ. 227/9.9.1972 τεύχος Δ') κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 
και μάλιστα από τις αξιώσεις του για αποζημίωση για τις 
εκτάσεις τις οποίες το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι ανήκουν 
σ’ αυτό και περιλαμβάνονται στις απαλλοτριώσεις αυτές.

Σιαν πρόσθετο αντάλλαγμα των xto πάνω, το Δημόσιο με
ταβιβάζει οριστικά και κατά πλήρη κυριότητα και νομή έκτα
ση 7.420 τ.μ. (πλέον ή έλαττον). που βρίσκεται στην περιοχή 
«Βοτανικότ» τησ Αθήνας χαι στη διασταύρωση της Ιεράς 
Οδού με. την οδό Σπύρου Πάτση, η οποία έχει παραχωρηθεί 
κατά χρήση στο Πανεπιστήμιο εδώ και 100 χρόνια και κα- 
τεχεται ακόμη από αυτό, προχειμένου η έκταση αυτή να χρη
σιμοποιείται στο διηνεκές σαν Βοτανικός κήπος.

Με την 288818/7.4.1981 πράξη διορθωτική του συμβο
λαίου 282164/10.6.1981 το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
Ελληνικό Δημόσιο διορθώνουν την παράγραφο 7β) του όρου 
έκτου (6) του 282164/10.6.1981 συμβολναίου στο οποίο η μία 
των αναφερομένων κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονο
μικών και Δημοσίων Έργων για τις απαλλοτριώσεις στα 
Τουρκοβούνια γράοτηκε λανθασμένα, ήδη η παράγραφος (β) 
του όρου έκτου (6) έχει ως εξής: β) Το Πανεπιστήμιο πα- 
ραιτείται των αξιώσεών του για αποζημίωση για τις απαλ- 
ν.οτριώσεις που έγιναν με τις Δ. 3477/4115/4.5.1970 
(Φ.ΕΈ. 105/19.5.1970 τεύχος Δ') και Δ. 5085/5817/ 
31.8.1972 (Φ.Ε.Κ. 227/9.9.1972 τεύχος Δ') κοινές απο
φάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 
και υάλιστα από τις αξιώσεις του για αποζημίωση για τις 
εκτάσεις τις οποίες το Πανεπεστήμιο θεωρεί ότι ανήκουν 
σ’ αυτό και περιλαμβάνονται στις απαλλοτριώσεις αυτές.

Αθήνα. 18 Απριλίου 1983 

Οι Υπουργοί
Εθν. Παιδ. και Θρ/των Γεωργίας
A. Κ ΑιΚ ΛΑΔΙΑΝ Η Σ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Οικονομικών
Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΝΟΣ

Κύρωση των συμβολαίων 282164/16.6.1981 και 288818/ 
7.4.1982 του συμί:λαιογράρου Αθηνών Ιωάννη Στεργίου 
Καβαλέκα. _

Άρθρο 1.
Κυρώνονται κα· έχουν ·σχυ νουνου τα συμβόλαια μ» αριθμέ 

28-2164· 10.6.1981 κσ. 288818/7.4,1982 του συμβολαιογρά
φου Αθηνών Ιωάννη Στεργίου Καβαλέκα, μεταξύ του Ελλη
νικού Δημοσίου και τ:υ Π ανεπιστημίου Αθηνών χα οποία έχουν 
ως εξής:

Αριθμός 282164.
ΙΙράξις συμπληρώσεως κα: προσθήκης όρου εις το υπ’ 

αριάμόν 26S4S9 σ.μ όολαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα.

Σήμερον την δεκάτην (ΙΟην) Ιουνίου ημέραν Τετάρτην του 
χιλιοστού εν,εακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου (1981) έτους, 
ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Ιωάν
νου Στεργίου Καβαλέκα. εδρεύοντος εν Αθήναις, ενεφανίσθη- 
σαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμον αφ' 
ενός ο κ. Φώτιος Μήτσης του Ιωάννου. καθηγητής Οδοντια
τρικής Σχολής και ΙΙρύτανις του Εθνικού κα: Καποδιστρια- 
χού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Π αλαιού Ψυχικού Ατ
τικής (οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 1·9),-ταυτότης 
του υπ’ αριθμόν I—166338/11.10.1973 του Γ' Παραρτή
ματος Ασφαλεία; Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω δυνάμει 
και εις εκτέλεσιν των κατά τας συνεδρίας της 12ης και 15ης 
Φεβρουάριου 1980 κα: 24ης Φεβρουάριου 1981 ληφθεισών 
κοινών αποβάσεων της Συγ/.λήτου και του Οικονομικού Συμ
βουλίου. κεκιαρωμενα αποσπασματα των οποίων προσαρτώντα: 
εις το παρόν σύμβολα ιόν μου. ως νόμιμος εκπρόσωπος του εν 
Αθήναις εδρεύοντος Εθνικού κα: Καποδιστριακού Πανεπιστη
μίου Αθηνών, αποκαν.θυμένου εν συνεχεία «Το Π ανεπιστή- 
μιον». κα: αφ ετέρου ο κ. Άγγελος Βούδούρης του Κωνσταν
τίνου. ΓΙάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κάτοικος 
Αθηνών (οδός Ιωάννου Γενναδίου αριθμός 18), ταυτότης του 
υπ’ μριθμόν Θ—956406 (4.10.1969) του ΚΔ' Παραρτήμα
τος Ασφαλείας Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω δυνάμει της 
υπ’ αριθμόν 262/31 Αύγουστου 1977 αποφάσεως της Κυβερ
νητικής Επιτροπής προσαρτωμενης εις το υπ’ αριθμόν 256790/ 
19 Μ α:ου 1979 συμβόλαιο·» εμού ταυ Συμβολαιογράφου Αθη
νών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα. δυνάμει του άρθρου 85ου 
του Νομοθετικού Διατάγματος 321/1929 «περί Κωδικός Δη
μοσίου Λογιστικού», των άρθρων 65 και 73 Προεδρικού Δια
τάγματος «περί Διοικήσεως Δημοσίων Κττμάτωνν» (ΦΕΚ Α' 
399/12 Νοεμβρίου 1929). ως κα: δυνάμει της υπ’ αριθμόν 
Δ—3676/932/20 Μαιου 1978 κοινής ριποφάσεως του Πρω
θυπουργού κα: του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 498/ 
30 Μαιου 1978). κεκυρωμένον αντίγ.ραφον της οποίας προσαρ- 
τάτα: εις το αυτό ως άνω συμίόλαιόν μου. ως επίσης και δυ
νάμει του άρθρου 85 του Ν. Δ/τος 321/1969 κα: της υπ’ 
αριθμόν Δ.6104/2006/13 Νοεμβρίου 1980 αποφάσεως του 
Υπουργού Οικονομικών. ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημο
σίου. οίτινες ως άνω συμβαλλόμενοι εδήλωτrv, συνωμολέγη- 
σα-ν κα: συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Εις συμπλήρωσ:·/ του υπ" αριθμόν 268489 συμβολαίου μου 
0 όρος 6 αυτού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6) Προς συμβιβαστικήν επίλυσιν των διά τινας εκτάσεις 
των εις θέσιν «Τουρκοβούνια» Αττικής κτημάτων από μακρου 
υφισταμένων διενέξεων μεταξύ Π ανεπιστημίου κα: Δημοσίου, 
ως κατ των ειδικών διαδόχων του Δημοσίου Συνεταιρισμών Ανα
πήρων και Θυμάτων Πολέμου και των περαιτέρω διαδόχων 
τούτων, συμφω.ούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα: α) Το 
Πανεπιστήμιον α-ναγ-νωρίζε: ως εγκύρους και ισχυρά; τας 
χαρά του Δημοσίου δυνάμει των υπ’ αριθμ. 39325/9 Οκτω
βρίου 1952 και 40883/15 Μαρτίου 1956 πωλητηρίων — πα
ραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών γενομένας παρα
χωρήσεις τμημάτων των ινωτέρω εκτάσεων xat δ·η και ως 
χρος τας χαρά του Π ανεπιστημίου θεωρονυμένας ως ανηκου-


