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. 'Γα ΣAθεατiξοι.ταl με τo αρθ-2Ο 
'aυ 

l.j4Ο3*jji xαl το *ρs'6 ΙΟU l.i,4Ο€ΙiJ2. Το γεvix6 l:α; εlδl:lδ,.i/t*μα iTοU δ]iπε, I!ζ οiTοφjιaii;
τωv ΣΑ εΙvαl o αεβαομδg ;<αi η τηρηοη τι,.:v δtεQ.;'*v αuvθηtιil..'- ουμβ*αει*ι'.:τ*υ jΥεl uπογρdψει tτοι υπoxaεοfταl vα τηρε| Γ,

xd}ρα μαζ, στηv υ1ΤoΧρεωσn δηλαδti €v:αQ16:ι l ε.;αο:μδτι.lο;1ζ τ;:\ι.. lelασι,εLΞ\' σΤ.r αvστrτυξtα:ιd α1..εδiεαμ* ι,ξ:t το πoλιτlοτlri
Trερlβdλλοv' ΣUγXεΚρ,μεvα, στο αρ8,.1 τοU ιJ.iΟ39jjs92 iΣ*μβαοn v!α τl!'d ΠρΦστξιοΙα rrig.&ρylτεxτονικηs }!..λnρον,aμ'θζ Tηζ

#ιLρωπηζ. Γρυvdδα} και αtο dρ9.1 του ι..1 ,12si 1981 {Σι3μβααη π7g fulYΕsCO γlζ1 TttV πρoσrαοicι τιiζ ττοYκ6oμnq τrολιτιoτlκηg και

φυαlκηg κ'\lipονομld;}. Τα επtα.iημο.:lκα κεiμεvα αvαφορd6 εΙv*t e Χdρτη6 τι*v AΦηvωγ {193f.}' e Χ.jρτηg τt^1; 8εvετi,:q {?$$4i κcr

η Δlοκηρυξη του Αμοτ:ρι,ταμ ι,975}' Σ1|ζ αυμ$*οε;g αυτiq' πiραι; τ*;ν *λλι",ι,. *οi.ξε;α: cαφωq '$τtt* :rερlβαλi',:ι' εlι.α; φυ'sιι;δ καl
αι;Epι.lτεοvεviq!πολιτιoτiι:'f\καlgπ*tε}.εiεγiαiοαti.yoλ*κε:θι,l;κοldτιηαρ;q:rεειo.'l;ε.;iδημl*υpviα.flγlliιiilllαlζ{}'jκατsσiευι;.η
αρμΟγ!κrr.,].jlειi Ιcιjζ fτc ΤΙε.tιE*λλι1v. c αεsοα;.:.:.; "ιι..,fj.:|r!ιιr tl| :.::;rιυ1'.c::iι;l, l:α8ιιζ η.iJ Jξi {c:'ηζ::ε::δlι.:τiriq
tlλi;ρ;ι υμ;αg απο ιελo*ι, δημdοla ουμφΞροι,,

" Τα ΣA γvωμοδοτo*v με β*οη τηv αρXlτεκlovΙκξ ιiτοψη xαl λυαη που ετfλεξε * μελετητξg καi συγκεFρ|μεvα τnv πληροτητg (αj fη
ο,υγ6πεtα τηζ μελiτηζ αε οxliα;1 με rη λεlτοι.,lργi* {αi τηi, dγτgξη sτ+ auρ*τερ* εερiβιiλi'.οι με ετοxοug: α. γα εξαοψαλζοi,lal ol

καλ*τεροι δυι'.ατοi δpοi διαβiωoηζ γι,.iv fρl,!οτιilv, β' τη.: ε'**ε;α*i*ι τοι,: περtf;*λλΦνi:q γ, τη; ε..3ωμjτ*υii τi]c rοο'ααηg οτα
ι::rερκεiμεvα επiτrεδα α;εδ:αaμοιi οτιιlq μελ6iεq ξιι}1}Ειr\j οxεδlααμc* με τροδ:ι:ν,'μlοφΣi ογκοπ}αοΙ*g, ηλt,:αμlcυ' θεcq
οpγαvωαηq ακαλυπτι;:ι, xωρωv, xεlρτομο,3 φuτεiιj.lv, ο1fοεω'; ι;ε τcvζ <ο;ι,δ1*ηοτ**g 1ωρουg rλπ,' δ. tη δiααo*λ:οη :ηg

*υΦεviικδτnlαq τ5αο τωv απαργ6vτωv 6αο κ..ll τωψ vεeα.,εγε;ρδμεvωv κτ;ρiωv με Eααη τη.,' αρΧη cτr 
'] 

qρrτεκΙovικη του <rnμ:εοα

αποτελεi τολιτtοτlκξ κληροv*μιd τοιJ αυ9tΟ' ε. tη\j ττρΦσταδiα cτr: ταρ*γciραξq τηq li:Τορiqζ :ου δομημ*ι.ου tl.ερiβαλλοvτo; ατ5
ι:;εuδεπivραφεq απομlμξοεlg r:αi δτ' τσγ απ.rl:λε;αμδ τtJv ζΙ.ρι1δ*i.r$ζι: αxαλ,:iα*ητι,:v τρΦτtιoεulι.

* Tα ΣA δεv αακο*'.. ι:ρ1ιτεrτονlκ{ Ο*τε i'tτΙspg*!. νa υτ*ι.r:;*ατξ**ιl.γ τηγ iλλεJtμη μ!fi{ κξ..,?pι}iηζ il€αq ατr..,. αpilτεκτοvlκι]
σ*γθεση. Δεv επlτρiπεταl τα μiλη τωγ ΣA ':α δlορsιirvουv τ:g μελiτεq: οtα syiδiα ;ων i;ελετηt$."l Φ*Τ9 1"lα !ζ*',.οιJιj μcν*αημα.;τεq
υποδεiξεrg rτου δα κ-ατευθOvοuv τη δ16ρθωσξ 1.Γ1ζ υ]τ.€ iλεγγο *ελfτηg. Avτi,Jιοtxα x*: οt uελειητfg δειl γοεΙ:αl vα cΞ.α]EΦ.ιJ''/ aτο Τα

μiλη Τoι.! cruμβοuλiou βελTΙ*σε!ζ κgl υτοδεiξεlζ,
. Τυx6γ απορρlτrτlκη απ6φαoη τoυ ΣA πρiτrεl vα αi:leλ*γεiταi με εαοξ'.ε* και. ιφilοοv {Ιυτη δ{v λαμβ*vεταi παμψnοεi.

αvαγρdφεταl σ1{: τραKτliiζi η ιiτ*ψη ειi:*.τ*;;:fi*i;g. Εcιι. δε.ι.;ταi:isτi]rψ + 1rε'\ετη;iq, δil, ζΙΙη'r rερiltτιus1 τr*u τα sυμβαυλιο
€xεl τεκ1':ηριι,.:μ;iι,οug λ6γουq vα μητ εγκgii,ει τη μελ€τ:i, 9,:t πρfτzει γα α'y*βciiiετα: η iξψη ορlατtκτi; cτοφααηg, γ|r rηιl 9τ6μεl.,η
ουι,εδpiαα'η' ε+δοπ.οtιi;vτα6 το μελετητli να παρευpεsεi },,σ tJα 1οU δ**εi ;i δυrlαiδτllΤα τa ]ταροUσlααεl τηv ατοψη οtnv οποig
οτηρi;qδηκε η οivταξη τl.ιq μεi.Ξτηg.
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