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. ι ί Γκ ίί ε.ινύΕΣιΣ

τοϋ σχεδίου Νομού «περί συντονισμού τών πραγραμοί,άτων κε'. εργασιών κατασκευής οδών και έργων κοινής
ώφελείας εις "ώ τεριοχήν Μείζονος Πρωτευουσης».
Πρό; την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λί διατάξεις τοϋ άνά χεϊρας, σχεδίου Νόμου άττοσκο-οϋν:
α) Εις τον συντονισμόν τών προγραμμάτων καί τών εργα
σιών τών διαφόρων ’Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ώστε
νά άποσεύγεται εις τό έξής ή εις χρονικά διαστήματα όλίνον άπέχοντα μεταξύ των εκσκαφή τής αύτής όδου διά τήν
τοττοθέτησιν τών υπογείων δικτύων τών οργανισμών τούτων.
β) Εις τήν μεθόδευσιν σταδιακής έξελίξεως τών πραγαάτων ώστε νά έπιτευχθή τελικώς ή ταυτόχρονος τοποθέτησις όλων τών δικτύων εις συγκεκριμένων θέσιν είτε ύπο
τό κατάστρωμα είτε ύπό τά πεζοδρόμια τής όδοϋ.
*Η εφαρμογή τών διατάξεων τούτων θά έπιφέρη οικονο
μίαν άμεσον εις τάς δατάνας έκτελέσεως τών εργασιών το
ποθετήσεως τών δικτύων ώς καί άποφυγήν συχνών ανωμα
λιών εις τήν κυκλοφορίαν τής αύτής όδοΰ μέ αποτέλεσμα
τήν μείωσιν άφ’ ενός τών δαπανών εις καύσιμα, λιπαντικά
καί ανταλλακτικά τών οχημάτων καί έφ’ έτέρου τοϋ απο
λυμένου χρόνου λόγω καθυστερήσεως (άνθρωποώραι) τών
επιβατών τών οχημάτων τούτων Αί ώφέλειαι αύται θά είναι
τοσοΰτον μάλλον ηύξημέναι καθ’ όσον θά έξασφαλισθή ή
έντεχνος άποκατάστασις τών οδοστρωμάτων μετά τήν διε
νέργειαν τών τομών.
Είδικώτερον:

ΠΛΗΛΗ ΓΗΜα ΛΓΠυΑϋΓΙΚΗΣ ΕΚιγΕΣΕΩΣ
’Επί σχεδίου Νόμου «περί συντονισμού τών προγραμμάτων
καί έργασιών κατασκευής οδών καί έργων κοινής ώσελείας εις τήν περιοχήν Μείζονος Πρώτευούσης».
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΚΑΠ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Α.Χ. 351/1968
“Αρθρον μόνον.

1. Εις άς περιπτώσεις κατά τήν κατασκευήν, άνακατασκευήν ή συντήρησιν οδών ή δικτύων υπονόμων ή έτέεων
δημοσίων έργων ή έργων Χ.Π.Λ.Δ. άπαιτεΐται ή μετατόπισις
ή οίαιδήποτε έτεραι έργασίαι έπί τού δικτοου ή τών εγκα
ταστάσεων 'Εταιρειών ή ’Οργανισμών κοινής ώφελείας. ή
έργασίαι διά τήν πρόβλεψιν διελεύσεων τοιούτων δικτύων,
αί οαπάναι τών έργασιών τούτων, εις ήν έκτασιν αντιστοι
χούν προς άποκατάστασιν τής πρό τής έκτελέσεως τών έργων
υφιστάμενης καταστάσεως, βαρύνουσι τάς πιστώσεις τού
ύπό έκτέλεσιν έργου τού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. καί προκα
ταβάλλονται εις τόν οίκεϊον φορέα, βάσει τού ύπό τούτου
συντασσομένου προϋπολογισμού. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας οριστικόν δικαιολογητικόν τής δαπάνης άποτελεΐ διά
μέν τήν προκαταβολήν ό προϋπολογισμός καί το άποδεικτικόν τής πληρωμής διά δέ τήν τελικήν έξόφλησιν, ό ύπό
τού έκτελέσαντος τήν έργασίαν φορέως συντασσόμενος
άπολογισμός καί τό άποδεικτικόν τής πληρωμής
2. Αί μέχρι σήμερον γενόμεναι τοιαύται, ώς έν παρ. 1
καταβολαί νομιμοποιούνται βάσει τού οικείου άποδεικτικού
πληρωμής.
2. Ν.Δ. 3990/1959

Διά μεν τών άρθρων 1 και 2 καθορίζονται ότι ή ισχύς τών
διατάξεων εκτείνεται εις την περιοχήν τής Μείζονος Πρωτευούσης ώς καί οι ’Οργανισμοί κ.λ.π. τά έργα τών οποίων
εμπίπτουν εις τάς θεσπιζομένας διατάξεις.
Διά τών άρθρων 3 καί 4 θεσπίζεται ή σύστασις Συντονι
στικής Επιτροπής ώς καί αί αρμοδιότητες αύτής μετά τής
μεθοδεύσεως τών ενεργειών διά την έπίτευξιν τοϋ τελικού
στόχου.
Διά τού άρθρου 5 μεθοδεύεται ή σταδιακή έφαρμογή διά
τήν έπίτευξιν μελλοντικώς τής τοποθετήσεως εις συγκεκριμένην θέσιν τού οδοστρώματος καί τών πεζοδρομίων τών
οδών όλων τών υπογείων δικτύων τών ’Οργανισμών τού
άρθρου 2.
Έπισημαίνεται ότι τό συντονιστικόν έργον τής ’Επιτρο
πής αύτής τό άφορών εις τά προγράμματα έργων τών οργα
νισμών (άρθρ. 4 παρ. 4) θά άρχίση αμέσως μετά τήν δημοσίευσιν τού νόμου, άπό τής συγκροτήσεως τής ’Επι
τροπής.
Διά τού άρθρου 6 καταργεϊται διά τήν περιοχήν τής μεί
ζονος Πνωτευούσης, ή ίσχύς διατάξεων αίτινες άντίκεινται
εις τήν άκώλυτον έπίτευξιν του, διά τής έφαρμογής τών
διατάξεων τού παρόντος Νόμου, έπιδιωκομένου σκοπού.
Διά τού άρθρου 7, τό όποιον περιλαμβάνει τήν ρήτραν
ένάρξεως ισχύος τού νόμου, παρέχεται έξάμηνος προθε
σμία εις τούς ’Οργανισμούς τού άρθρου 2 προς άναπροσαρμογήν τών προγραμμάτων κατασκευής τών έργων των,
ίνα έπιτευχθή ό έπιδιωκόμενος συντονισμός τής ταυτοχρό
νου έκτελέσεως έργασιών τοποθετήσεως υπογείων εγκα
ταστάσεων υπό τών ενδιαφερομένων ’Οργανισμών τού άρθρου

2.
Έν Άθήναις τή 8 Νοεμβρίου 1978
Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού

’Εσωτερικών

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Δημοσίων "Έργων
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

X. ΣΤΡΑΤΟΣ

“Αρθρο 13.
(ώς άντικατεστάθη διά τού άρθρου 30 τού Α.Ν. 344/68).
Πάσα τομή ή έκσκαφή οδοστρώματος, έρείσματος ή πε
ζοδρομίου έθνικής έπαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής
όδού, κείμενης έντός τών διοικητικών ορίων δήμου ή κοινότητος, απαραίτητος διά τήν κατασκευήν έργου παρ’ οίασδήποτε έπιχειρήσεως κοινής ώφελείας οργανισμού ή νομι
κού ή φυσικού προσώπου (ένδεικτικώς ΟΤΕ, ΔΕΗ 'Ελλη
νική Εταιρεία Ύδάτων, έπιχείρησις ηλεκτροπαραγωγής,
δημοτική έκμετάλλευσις αεριόφωτος, ΟΑΠ κλπ.), ένεργεΐται μόνον, κατόπιν άδειας τού οικείου δήμου ή κοινότητος.
Διά τής άδειας δύναται νά τίθενται όροι καί περιορισμοί
πάσης φύσεως άναφερόμενοι γενικώς εις τήν διευκόλυνσιν
τών συνθηκών κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων καί-τήν
έςασφάλισιν τής καλής καταστάσεως τού οδικού δικτύου τού
δήμου ή τής κοινότητος, τής αισθητικής καί τής καθαριότητος τής πόλεως, είδικώτερον δέ εις τόν χρόνον διάρκειας
τού έργου καί τόν τρόπον τής άποκαταστάσεως τής συνέ
πεια τού έργου έπερχομένης φθοράς τού οδοστρώματος,
έρείσματος ή πεζοδρομίου ύπό τής έπιχειρήσεως ή τού προ
σώπου διά λογαριασμόν τού όποιου έκτελεΐται τό έργον.
Έν τή έννοια τής άποκαταστάσεως οδοστρώματος δύναται κατά περίπτωσιν νά περιλαμβάνηται ή κατασκευή
νέου άσφαλτικού τάπητος καθ’ όλον τό πλάτος τής όδού έν
ή έξετελέσθη τομή ή έκσκαφή. Έν περιπτώσει έκτελέσεως
τών άνω έργων άνευ άδειας ή μή τηρήσεως τών όρων ύφ’
ούς έχορηγήθη ή άδεια, οί υπεύθυνοι τών όργανισμών ή τά
νομικά πρόσωπα ή οί ίδιώται, τιμωρούνται μέ τάς ποινάς
τού άρθρ. 458 τού Ποινικού Κωδικός.
Ή άστυνομική άρχή, έπιλαμβανομένη καί χρησιμοποιού
σα ή μή συνεργεία τού δήμου ή τής κοινότητος έμποδίζει
τήν συνέχισιν τών άνευ άδειας έκτελουμένων έργων.
Οί οικείοι δήμοι ή αί κοινότητες δύνανται ώσαύτως μετά
παρέλευσιν τής έν τή άδεια όρισθείσης προθεσμίας νά καταλογίζωσιν εις βάρος τού ύποχρέου τήν δαπάνην άποκατα
στάσεως τών φθορών καί νά έπιδιώκωσι τήν είσπραξιν τού
ποσού αύτής κατά τόν Νόμον περί είσπράξεως δημοσίων
έσόδων. Τοιαύτη ένέργεια δέν προϋποθέτει τήν έκ μέρους
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—/•ν —εε'.ο/ην νομού Θεσπρωτίας» του δημοσιεύθηκε στο
ά:·.ϋ. 2Ά τής 28. 12.1979 φύλλο τη; ’Εφημερίδας τη; Κυβεενήσεωε (τεύχος Λ ).
Τά προίίλήματα του άντιμετωπίζονται καί στην άνωτέρω
—χειοχή είναι τά ίδιο. με αυτά τού αντιμετωπίστηκαν στην
πεειοχή Οεσσα) ονίκη: κατά τού: σεισμού: τοΰ 1978. "Έτσι.
·ΑΙ —ήν άνωτέρω Πράξη τροβλέτεται καί γιά τήν περιοχή
τοΰ νονού Θεσπρωτία; ή ανάλογη εφαρμογή τών διατάςεων
τ7: αντιστοίχου ΙΙράξεως τού έκοόθηκε γιά τήν άποκατάΠ7χ'ΤΓί τών ζημιών άτο τού; σεισμούς τοΰ 197S στή Βόρειο
Ελλάδα, όπως αυτή κυρώθηκε μέ τό Ν.867/1979.
Ή Πεάξη αυτή φέρεται γιά κύρωση σύμφωνα μέ τή
σχετική διάταξη τού άρθρου 44 τοΰ Συντάγματος.
Τήν κύρωση της Πράξεους αύτής προβλέπει τό άρθρον
ποώτον τού Σχεδίου Νόμου. Γιά τις επί μέρους διατάξεις
της Ποάξεως εκτίθενται τά ακόλουθα :
Άρθρο 1 της Ποάξεως. Το άρθρο αύτο ορίζει οτι εφαρ
μόζεται ανάλογα καί γιά τήν περιοχή Θεσπρωτίας, ή άπό
28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τού εκδόθηκε
νιά τούς σεισμούς Βορείου Ελλάδος, όπως κυρώθηκε μέ τό
Ν.867/1979, καί περιλαμβάνει μερικές άπαραίτητες μικροπροσαραογές τού θά διευκολύνουν τήν έφαρμογή τών σχε
τικών διατάξεων στή συγκεκριμένη περίπτωση.
Άρθρο 2 τής Ποάξεως. Μέ τό άρθρο αυτό συνιστάται στήν
' Ηγουμενίτσα Γραφείο τής 'Υπηρεσίας Άποκαταστάσεως
Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (ΤΑΣΒΕ) πού έχει
ήδη άποκτήσει τήν πείρα γιά άνάλογο έργο.
"Αρθρο 3 τής Ποάξεως. Τό άρθρο αυτό προβλέπει ότι
μπορεί ό Υπουργός Δημοσίων "Εργων, μέ σχετικές απο
φάσεις του, νά μεταβιβάζει στον Νομάρχη Θεσπρωτίας
μερικές ή όλες τις άρμοδιότητές του γιά τήν αποκατάσταση
των ζημιών του νομού Θεσπρο/τιας.
Άρθρο 4 τής Πράξεως. Στό άρθρο αυτό περιλαμβάνεται
ή ρήτρα γιά τήν έναρξη ισχύος τής Πράξεως.
Τούς σκοπούς αύτούς επιδιώκει τό Σχέδιο Νόμου, πού
φέρεται στή Βουλή γιά ψήφιση.
Τήν αίτιολογική αύτή έκθεση συνοδεύει παράρτημα τροποποιουμένων. συναφών κ.λ.π. διαταςεων.
ΆΟήναι, 1 Φεβρουάριου 19S0
Οί Υπουργοί
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚ11Σ

Οικονομικών
Α. ΚΑΝΈΛΑΟΠΟΤΛΟΣ

Δημοσίων "Εογων
Ν. Β. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί πυρώσεως τής άπό 22.12.1979 Πράξεως ΝομοΔετιαου
Περιεχομένου τού Π ροίιρου τής Δημοκρατία; «περί άπ>
καταοτάοεως ζημιών εκ τών οειομων 1979 εις τήν περιο
χήν νομού θεοπρωτίας».
ΆρΔρον πρώτον
Κυεούται ή άπό 22.12.1979 Πραξι; ΝομοΔετικού Περιε-

χΐ/ύένο. τού Πεοεοεο- τής Δηχοκε ατ-.α; ·πε:: χπο/.αταττάτεως ζημιών εν. των οειεμώ/ 1979 εις τ- πε::ο/τ. νομού

/-ιετπεωτιατ' ϊηποειευΔείοα εις τ; ο·π α: ν. 288 τή; 28.
Ι-μ. 1.19/9 φύλλον τής Ερηαερίοος τή; Κυόεο-νήοεως τεύχος
Λ.
εχουοα ως α/.ολούΔως:

«ΙΙΡΑΖΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΊ' Π ΕΡΙΕΧοΜΕΝΟΓ
11 ε;ι απον.ατατταοεως ζημιών εν. τών οειομων 1979 εις τη.
περιοχήν -νομού Θεοπρωτίας.
Ο ΙΙΡι.θυΔΡοΣ
ΤΗΣ ΕΑΛΗΝ1Κ11Σ Δ11ΜΟΚΡΛΤ1ΛΣ

1. Γας πατάξει; τής παρ. 1 τού άρΔρου 44 τού Συν
τάγματος.
2. Τη/ ίημιουργηΔεϊοχ/ κατατταοιν έξαιρετικώς έπειγούτης έκτακτου και απροβλέπτου ανάγκης ουνεπεια τών εκτε
ταμένων ζημιών. αιτινες προεκλήΔηταν εν. τών οειομών εις
τήν περιοχή/ -νομού θεοπρωτίας τήν 6.11.1979.
3. Τήν άοήριτον ανάγκη/
άντιμετωπισεως τών εν. τών
θεϊσμών προκληΔειοών ζημιών εί; ακίνητα τή; πληγείοης πε
ι -νχήϊ·
4. Τήν. ουνεπεια τών άνωτέρω, αδυναμίαν άμεοου άντιμετωπιοεως τή·ς οιαμορρω-ύειοης
εκτάκτου κοταοτάοεως ίια
τή; ουνήύους νομοΔετικής ρυύμίοεως τών συναφών ύεμάτων.
5. Τό ότι ή Βουλή τελεί έν ϊιχκοπαίς. προτάσε: τού ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άποφαοίζομεν: Αρ ·υρον 1.
1. Αί διατάξει; τής άπό 28.7.1978 ήαετίρας Πράξεως
ΝομοΔετικού Περιεχομένου «περί άπον.αταοτάοεως ζημιών έν.
τών οειομών 1978 εις περιοχήν Βορείου 'Ελλάόος κ.λ.π.».
ώς έκυρώΔη. έτροποποιήΔη και ουνεπληρώΔη δια τού Ν. 867/
1979. εφαρμόζονται άναλόγως καί προκειμένου περί άποκατοοτάοεως τών ζημιών τών κτιρίων έν γίνει, αί οποία: προεν.λή•ύηοαν εν. τών σεισμών τού έτους 1979 εις τήν περιοχήν νομού
θεοπρωτίας.
2. Διοικητικά! πράξεις α! όποίαι μέχρι τής ίοχΰο; τής
παρούοης έϊημοοιεύΔηοαν κατά τήν παρ. 2 τού αεΔρου 18 τής
άνωτέρω πρέξεως εφαρμόζονται άναλόγως καί διά τάς άντιτοιχους περιπτ
εις του
ομου σεο
αύτη ϊημοοίευοις τών οχ: /.ών ctcr/.ητ:*/.ών τρίςΣάπν £άν μεν
αύτα : αφορούν εί; Δέματ α τότον τής περιοχή; Βορε ίου rE/.λάοο ς όοον κι! τού νομού Θεοπρωτία; Δά γίνεται καί ει; μίαν
τμερ ηοιαν /Εφημέριοα τ Τ - Ήγουμεν ίτοη;. εάν ϊέ 2 C C^p 0 JN
μόνο εί; νέματα τού νομCJ θεοπρω τί:ζ; Δά γίνεται μ εν ο ΐίς
μίαν ήμερηοία-/ Έφηεερι:■ 2 τής Ήγουμενίτοης.
3. Η ύπο τή; παραγρ. 4 τού άρΔρο υ 2 τή; ά/ωτίρ ω Π ρ άςεως ως ιοχυει, προόλεπομενη τρίμηνος προΔεσμία όιά τήν
υποβολήν αίτήοεων όχ/ε:οόοτήοεως έν. μέρους τών δικαιούχων,
ϊύναται νά παρατείνετα: μέχρι τό πολύ τής 31ης Δεκεμβρίου
1980.
4. Ή εκκαΔάριοις καί εντολή πληρωμής τών ϊαπανών
ενεργείτα: κατά τά κεκχνονιομένο ύπό τής παρά τή Νομαρ
χία θεοπρωτίας 'Τπηρ-εσίας
Έντελλομένω·/ Έξόοων. Τ.ν
προληπτικόν έ/αγχον έπ: τών οχπανών Δά άοκεί ό παρά τή
Νομαρχία θεοπρωτίας Επίτροπος τού Έν.εγν.τιαού Συνεορίου.
δ. Α! περί βιενεργειας οχπχ/ών καί πλτ^ωμής καί έκκαΔαρ-ίοεως τσύτω/Χ διατάξεις τής παροίσης xxrav.arx00-/otv/
καί τάς άπό 6ης Νοεμβρίου 1979 -καί έντεϋΔ/εν πφ-αγματοποιηΔειοας τοιαύτας
ΆρΔρον 2.
Προς ταχείαπ έν.τελεον/ τού έργου άποκαταστάοεω; τυνιοτάτα: Γραφείο-/ τής Τπηρεοίας Άποκαταστάιοεως Σ-ειομοπλήκτων Βορείου Έλλάοος (ΊΆΣΒΕ) μέ έοΐραν τή. Ήγουμενίτοτ-/ ύπαγάμετ/ο-/ άπ e Δύει ας εις τή/· ΤΑΣΒΕ.
ΆρΔρον 3.
Ό 'Γπουργός Δηεοοίων Έργω-/ ϊύναται ϊΓ άποφάαεών του

