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•"ΐ'άνουαοίου 1969 κσί S2 ττ; 7 Αύγούστου 1973 
ν τού Ύσουργε'/·^ -υμβουλίου».

/7ooc ’7* Βονλην τWK ΈΠγκα/ν 

j-‘ άο:Δ. 2 τή; 3 Ιανουάριου 1969 -piisn:
Συμβουλίου ααρεχωρήΔη οωρεάν. άνευ άνταλ- 

εί; το Πατρεωτεκόν Ίίρυμα Κοινών.·/.·?; Προ- 
^A: καί' Άντελήψεως (ΠΙΚΠΑ). κατά αλήρε; οεκαίωυα 
/".-Ατ/τος. ν-ομής καί κατοχής. ώρεσμενη έκτασε; τον Δτυο- 

έκ 213.000 μ2. ώ; εγγεστα με-Δ* άαάντων των έν αύτή 
κτετμάτων. 5·/. τη; μείζονο; τοεαύτη; τού εν τή αερερερείσ 
-?- Κο:νότητο; Άγιων Αναργύρων Άττεκή; κεεμένου :η- 

-ί;. κτήματος «Πύργο; Βασελίσσης >. Ή ααραχώρησε;
, -, ;*·5·,ετο αρό; τον άαοκλεεττ··/.ον σκοαον τή; άνεγεοτεω: 

υέτής νέων -/.τ:ρ:α7.ών /.λα. έγ/.αταστάτεων. ::ά ττν με-α· 
--έ··ατ:ν τού Κέντρο/ Άαο/.αταστάσεωτ Ανααήρων Παίοων 
Κ.Α.Α.Π.) εν. των έν Βούλα ύρεσταμένων καί τελουσώ»

Έαί τώ ανωτέρω σκοαώ οεά τη; αυτή; ασα.τεω; ά.εν.λήΓ|ν· 
ή αρό; το Βασελεκόν ΈΔνεκόν Ίίρυμα -/.ατά ντήσεν ααταν:· 
;ητ:; τής ώ; άνω έκτάσεως των 213.000 μ2 τού ίημοτεομ 
χτήματος «Πύργο; Βασελίσσης».

2. Ές άλλο·/ οεά τής ύα' άρ:Δ. 82 τή; 7 Α.'(γούστου 1973 
αράςεως τού Ύαουργεκού Συμβουλίου α: οεχωρήΔτ

α ί Λωρεάν. άνευ άνταλλάγματοσ. εις τό ΓΙατ':ο·>-··/.ό ■ 
Ίίρυμα Κοινωνικής Προνοία; καί Άντελήψεως (ΠΤΚΠ '·) 
■/.ατά αλήτες ίεκαίωμα κυρεόττ.τος. νομής καί -'.ατογή; ενα· 
σε; τού Δημοσίου έμβαίοϋ 3.700 μ2 έ'/. τήτ εμτί'τν'ς τοεσύτ" 
τού έν τή αερ’.ρερεία τής Κοενότητοσ Άγιων Άνατγύτων 
Άττεκής κεεμένου ίημοσίου •/.τήν.ατος «Πύογοτ Βασλίστ-" ·.

β) Κατά χρήσεν εις το ΈΔνεκόν Ίϊουμα «ΕΑΣΤΛΈΥΣ 
ΠΑΤΑΟΣ» έτέρα έκτα-·; 3.700 α2 έν τού αύτ'ύ ώτ άνω 
ίημοσίου κτήιματο; «Πύογο; Βασελίσσης». άνακαλουμέ'.η; 
*ή; ϊεά τή; ύσ’ αρεΔ. 2/3.1.69 ατάτεωτ τ:·* Υαο·;-.γ··/-.ύ 
Συμβουλίου ααρσχωρήσεω; είτ το ΠΙΚΠΑ έκτάσεως. ώ; 
αρό; το τμήμα τούτο των 3.700 μ2.

Ή ααραχώρησε; αύτη έγένετ: α;έτ ταν.τοαοίττ:ν τού γ~· 
τέίου. έο’ ού αρόκε:τα: ν' άνεγεοΔώσεν α! νέα·, έγκατσ-τσά- 
τ::ς τού Κέντρου Άαοκαταττάτεω; Άνααήοων Π α’ίων 
Κ.Α.Α.Π.) καί οημ'ουργίαν εί; τά Κ.Α. ά/.τ'ν τήτ έν.ττ- 

τεως ταύτης κόμβου αυτοτελούς αροταελάτεωτ έκ τττ όίού 
Μενεϊίου. ίεά ττν έσυαηςέτησεν των έν λόγο) έγκαταστά-εν» 
Κ.Α.Α.Π.) καί τή; ΰαολοίαου έκτάτεω; -ον Δ'·ι.οτ·:ι.

3. Έκ τού αερ:εχομένου τών ώτ άνω αράτεων ατο£·'Ά-τ- 
τα:. ότ: α! αράτε:; αύτα: αροκεευένο:· νά κατα-τώτ·ν έ···/ - 
:ο:. οέον όαως κυρω-ύώτ! νομο·3ετ:κώ;. μερίμνη τού έαί τώ- 
Ο! κο ν ομικών Έ α·ο υ ? γ ο ύ.

να ααρακα/.ετωμεν. οαως αερ:οα/.ητε τ:α τη; υμετερα 
κρίτεως.

Έν :Α'3ήνα:; τή 8 Οκτωβρίου 1973
Ό 'Υαουο-'ό: Οίκονοκεκών 

Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΑΌΥ

Ό e " 'Συμοουλεου.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

ΆρΔτον 1.
Κυρούντα: καί έχουν ίτχϋν νόυου ά;’ τ; έτείόύτ'r; αί 

ύα άτί·5. 2 τή; 3' Ιανουαοίου 1969 ‘(ΦΕΚ 4/69 τ. Α') 
-A 89. τττ Τ Αύγούττου' 1973 (ΦΕΚ 187/73 τ. ΑΊ

Πράα:; υα άρ:ύ·. 2 τή; 3η; 'Ιανουάριου 1969

Περ: ααραχωρήτεω; κατά κυριότητα καί βίορεάν εις τό 
ΠΙΚΠΑ οημοτία; έκτάτεω; έκ τή; μείύονο; τοιαύτη; 
.ου κ,.ήμα.ο; Πυργου οατ:λ:ττη; καε αερε ανακλήτεεοτ 
τή; κατά χρήτεν μεταβεβάτεω; αύτήτ εί; τό Βα-ελεκό, 
Έ-υνεκόν "Ιοτυυ.α.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

Ααβόν ύα' ό’ύεν:

J) Τήν ύα' άρε3. Λ. 13631 9985/17.12.68 αρότατεν τού 
Γαουργεεευ Οέκονομεκών καί 2) τά; βεατάαεε; τού άρ-ύοου 

5 του Α.Ν. 1331 49. έν τυνουατμώ αρότ τά; τοεαύτα; τού 
άρνρου 5 τού Νόμου 2285/52. τού άρ3ρου ί τού Ν.Δ. 24S6·' 
1953 κ.νε του αα: 6.10.54 Β. Δ, το; ναερ! ά/αλήψεω; ύαό 
τού Δημοτίου τή; οεαχεερίτεω; καί έκκαία-ίτεως τ?τ α*ρ’:·'- 
τία; τού καταργηνέντο; ΈΔνεκού Ίορύτατο; Έααγγελμα- 
τεκή; Προστασία; τού Λαού, ώ; καί μετ;Ίβάτεω; τή; ντή·· 

_σεω; τών άγροκττμάτων_τήσ_αε_::ου_σία; ταύτης». άαοσατί'ύεε:
α) Παοαχωρεέ οωρεάν εί; τό Πατρεωτεκόν Ίίρυντ Κτ - 

νωνεκή; Προνοία; καί Άντελήψεω; (ΠΙΚΠΑ). μετσβεβά- 
ζον εε; τούτο άν-υ άνταλλάγματο; κατά αλήρε; ϊεκαίωυα 
κυρεότητο;. νομή; καί κατοχή;, ώρεσμένην έκτασε·. τού Δημο
σίου εκ 213.099 τετρ. μέτρων ώ; εγγεστα. μ.ετ άαάντων τώ) 
έν αύτή κτεσυ.άτων. έκ τής μείζο- ο; τοεαύτης τού έν τή αερε- 
ςερεία τής Κοενοτητο; Αγίων 'Αναργύρων Άττεκή; κεεμ.έ.ου 
οημοσίου κτήματος «Πύργο; Βασελίσσης». έμ.οαενομ.ένην 
αερεσερεε.-κώ'τ ο:' έρυύσάς -τ; ·/?; κσί ύα; στοενεε- Α'. α4'.
Β. Β'. Γ. Γ'. Δ. Δ'. Ε. Ζ. Η. 0. Θ'. I. Α. εί; -.ο άτό 2'. 
10.1968 οέκεεον άαόσαασμα ύαό κλίμακα 1:2.003 τού το.—.- 
γρασ'κού ί:αγράμματος σεοεοχή; *:ύ ?τφ~τ:; ι-Πύ:γο- 
Βασελίσσης». καταρτεσύέν ύαό τών αρμόσεων Ύαττεσεών το' 
'Υαουργεεου Ινοενωνεκών Υατσεσεών αρό; τον σ—κλε στεκόν 
σκοαον τή; άνεγερσεω; έα' αύτή; νέων /.τεσεακώ> κλα. έγ- 
καταστάσεων. οεά τήν μεταστέγατεν τού Κέντρου ΙΑαν/.ατα- 
στάσεως Άναατρων Παίοων (Κ.Α.Α.Π.) έκ τών έν Βούλα 
υφισταμένων ήοη καί τελουσών ύαό κατεοάσεσεν ααλαεών έ·'- 
καταστάσεων αύτού. αετ'νε; κσταλαμβάνουσεν έκτασεν 188.76'' 
τ.μ. Έαί τώ ά-/ωτέρω σκοαώ άναν.αλεεταε τ ατό; τό Γνσε- 
λεκον Έύνεκόν Ίορυμα κατά χρήσεν μεταβίβασες τής ώ; 
άνω εκτασεώ; τών 213.000 τ.μ. τού ο η μ οσίου κτήματος 
«Πύργος Βασελίσσης».

βΐ Εγκρίνεε τήν ύαό τοε'· 1’αο.ογεεου Κοενω 'κών Υ.τη- 
ρεσεών κσί εις βάσος τού Π σοϋαολογεσνού Δημ οσίων Έ -.ν- 
ίύσεων (έργον 89300. Συλλ.' άαοτ. 893/68 τ:;τ. 2. Κωο. 
άρ:·5. 75—450—9423) καταβολήν εί; τό Εττελεκόν Έύνε- 
κον Ίορυμα. άμα τή οημοσ εύσεε τή; αασούσμ;. αοσού ορα-
χμων :ε*/.α £7.2-;Γνχμυριων ΊΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ). ώτ άτό ζηνίωτιν.

5 -12 την χετ2ρc-p 2'; των ν-ν έν λε*τ:υ5γ: 2 έγζ.2τ2ττ2τεω·'
Τ Ίίγν αύτ ού (Ξενώνες. Τεχνεκή; Σχολής Μ}Δη rr. ΑαοΔηκών
? -7 ■ ν.λ-:.) έκ τού ώ; ir/ω 72p2*/ωρ:υμένου ε!τ το ΠΙΚΠΑ χώ

ρου εις ετερον τ·;::77cv. ω; 7.2! :*2 ττν ε τούτευ 2νε*;ε:·
J1V τών νέων 27Γ2'.ρ 2:7rTlων άντεστοεχω 7 έ"'7.7”2*72::ω
αντCJ 7.2»

•jΑ όρίζεε. όαωit ή Γ.2Ζ2Ζ c-ις 72:2 τού Β:
Ίορύματο; τής */ρτ,7εω:: τών έν τή τpor γουχένη 7 2:2-

γρά Ci.) 2V2p£p:iEνων εγ7.2Τ2ττ άτεων 2υτ:ν. τυ\.τελεσί - έν-ό-
(2) έτών τό ίρ2:ύτερ:ν το I « 7 J j Γί Τ υ. . 9

1969
7.27αβολής. ώ; 2*/ω. του τοτ:υ των :ε7.2 ε7 2το χυρ’.ω ^
(10•■000.000) ο; 2/;j ών. Τν 2 7.272τττ, έ · τ ω .».ετ: ;ύ :υ-. 2τη
η υ αό τού Ίϊρύμ.:ζτες τευτου χετ2τ:ρά τών τρ :ανσοε Δεεσών
εγκαταστασεων του.

Δε! άαοςάσεω; τού έαί τών Ινοενωνεκών Υατ-εσεών Υαουρ- 
γού. Δέλεε συγκοοτηΔή αενταμελή; Έτ τοοαή έκ ού·· άντε- 
αροσώαων τού Υαουργεεου Ινοενων. ύΥαηςετεών. ονο τού 
ΠΙΚΠΑ κιί ενός τού Βασελεκοΰ ΈΔνεκού Ίορ-’-ατος. τή;

Ατ είναε f αατά τού Ιοτύυκτος τούτου ααρα-


