
τοΰ δήμον f κοινότητες — αοτγουαένην ατοκατάστασιν των 
τροσγτνομένων ©δορών. ή δέ σχετική με τήν έτιδίωςιν 
τής εΐστράΞεω: τής άνω δατάνης ττρόσκλησις ττρός τον 
ύτόχρεον ή το ένταλμα —ληρωμής δέν ύτοκειτα·. εις ένδικόν 
τι μέσον ούτε είς αναστολήν —ληρωμής».

ςχεδιον νομογ

Περί συντονισμού τών τρογραμμάτων και εργασιών κατα
σκευής όδών καί έργων κοινής ώεελεία; εις τήν τεριοχήν 
Μείζονος Πρωτευούσης.

Άρύρον 1.
1. Ό συντονισμός τών τρογραμμάτων και τών εργατιών 

κατασκευής τών ύτογείων εγκαταστάσεων κοινής ώρελειας, 
εντός τού τίλάτους καταλήψεως τών όδών καί λεπτών κοινο
χρήστων χώρων τής τεριοχής Μείζονος Πρωτευούσης, διενερ- 
ηείτα: κατά τάς διατάσεις τού ταρόντος τρός άτορυγήν ίιενερ- 
γείας εκ τών ύστερων τομών ή εκτκαρών έν γένε: τού κατα
στρώματος οδού, έτί τον κατά τήν τερίττωσιν 2’ τού άρ·ύρ:υ 
3 τού ταρόντος όρίζάμενον άτό τής κατασκευής χρόνον, διά 
τής έγκαιρου άν μή καί ταυτοχρόνου κατασκευής τών ύτό τού
την ύτογείων έργων, τρό τής άτοκαταστασεως τού καταστρώ
ματος τής όδού, καί ή έν γένει λήψις μέτρων διά τον τεριο- 
ρισμον τής διαταραχής τής λειτουργίας τώ· οδών έκ τών το
μών α! ότοία: κατ’ άνάγκην έτί βάλλεται νά γίνουν έκ τών 
υστέρων.

2. Ώς κατασκευή οδού διά τήν εφαρμογήν τού ταρόντος 
-οείτα: καί ή άνακαίνισις τούτης. Εις το τλάσος καταλήψεως 
τής οδού τεριλαμδάνονται τά τεζοδρόμια, αί νησίδες ασφα
λείας, τά ερείσματα καί αί τάρροι άταγωγής όμβριων ύδά- 
ων.

3. Ώς τεριοχή Μείζονος Πρωτευούσης διά τήν έραρμογήν 
τού ταρόντος νοείται ή τεριοχή τής τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσησ καί αί τεριοχαί τών ταρακειμένων Δήμων και Κοι
νοτήτων. Ής τερίττωσιν αμφιβολίας τερί τής ύταγωγής τεριο-
•ής τίνος εις τάς διατάσεις τού ταρόντος. άτοοαίνεται ό Ύ- 
αυργός Δημοσίων Έργων.

Άρύρον 2.

Είς τον κατά τάς διατάσεις τού ταρόντος νόμου συντονισμόν 
τ άγονται τά έργα τού Δημοσίου, τών ’Οργανισμών Τοπκής 
.ύτοδιοικήσεως καί ταντές έν γένει ’Οργανισμού κοινής ώφε- 
,είας. ιδία δέ:

α) τής Ελληνικής ’Εταιρείας 'Γδάτων (Ε.Ε.Τ.) 
β) τού ’Οργανισμού Άτοχετεύσεως Πρωτευούσης

3.Α.Π.)
γ) τού ’Οργανισμού Τηκετικο'.νωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) 
δ) τής Δημοσίας Έτιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) 
ε) τής Δημοτικής ’Ετιχειρήσεως Φωταερίου Ά-ύηνών

Δ.Ε.ΦΑ-).
rAp-5pov 3.

Διά Δ/των έκδιδομένων τροσάσει τού 'Γτουργού Δημοσίων 
έργων μετ’ είσήγησιν τής κατά το άρύρον 4 τού ταρόντος 
υντονιστικής Έτιτροτής καύορίζονται:

α) Ή κατάτασις τών όδών τής τεριοχής Μείζονος Πρω- 
■-υοΰσης, άνολόγως τής κυκλοροριακής καί λειτουργικής 
ουδαιότητος αυτών, είς κατηγορίας καί ορίζεται, δ: έκάστην 
τηγορίαν. ο χρόνος άτ: τής τερατώσεως τής άσραλτικής 

-ιστρώσεως τής οδού, εντός τού ότοίου-ΐάταγορεύεται ή διενέρ- 
ια τομών ύτό οίουδήτοτε ’Οργανισμού’ καί ταντός έν γένει 
οσώτου τρος τοτο-ύέτησιν ύτογείων εγκαταστάσεων, 
β) Ό κατά κατηγορίας όδών. ή και διά μεμονωμένος 
:ύς όριζοντιογραρικός καί υψομετρικός κα-ύορισμός τής ζώ- 
ς καταλήψεως τών τάσης ρύσεως δικτύων έκαστου ’Οργα

σμού ύτό τό κατάστρωμα τής όδού ή ύτό τό άντίστοιχον τε- 
δρόμιον.

γ' Ή διαδικασία εγκαίρου ένημερώσεως τών ’Οργανισμών 
σερί τής τρούέσεως τών οικείων ρορεωι νά τροίούν είς την 
κατασκευήν όδοτοιητ’-κού έργου μετά τών σχετικών λεττομε- 
ρειών έτί τής έκτάσεως τών εργασιών (κατασκευής, άνακαι- 
νίσεως. βελτιώσεως ή συντηρήσει»; όδού) καί τού χρόνου διάρ
κειας αύτών, ώς έτίσης ή διαδικασία καί α! τοο-ύεσμίαι ύτο- 
βολής ύτό τών ’Οργανισμών τούτων είς τήν Συντονιστικήν 
Έτιτροτήν τών τρογραμμάτων τών άντιστοίχων έργων των.

δ) Αί τρούτούεσεις καί ή διαδικασία διενεργεί ας τομής 
όδών τρος άτνπμετώπσιν έκτάκων ή τέραν τών εγκεκριμέ
νων τρογραμμάτων τεριττώσεων εντός τού χρόνου τού κα-Sο
ριζόμενου κατά τήν τερίττωσιν α' τού ταρόντος άρύρσυ, ώς 
κα! αί τρούτο-υέσεις καί ή διαδικασία τής διενεργείας οίων- 
δήτότε τομών έκτος τού χρόνου τούτου.

ε) Τά τού τράτου έντεχνου άτοκαταστάσεως τής όδού είς 
τόσον τερίττωσιν τομής.

στ) Τά χρηματικά τρόστιμα καί ή διαδικασία έτι βολής αύ
τών είς δάρος τών ’Οργανισμών, είς τεριττώτεις μή συμμοσ- 
σωσεως αύτών. είς τάς διατάσεις τού ταρόντος καί τών είς 
έκτέλεσιν αυτού έκδιδομένων Διαταγμάτων.

Άρύρον 4.

1. Συνιστάται ταρά τώ Ύτουργείω Δημοσίων Έργων 
• Συντονιστική Ετιτροτή τρογραμμάτων καί έργων ύτογείων 
εγκαταστάσεων τεριοχής Μείζονος Πρωτευούσης».

2. Ή ’Ετιτροτή συντίύεται έκ τών κάτωύ: μελών:

α) Ενός ύταλλήλου τού Έτουργείου Δημ. Έργων, Κλά- 
δου ΑΤ έτί βαύμώ τουλάχιστον 4ω.

6) Ενός ύταύ.λήλου τής Νομαρχίας ’Αττικής Κλάδου ΑΤ 
έτί βαύμώ τουλάχιστον 4ω.

γ) Ενός ύταλλήλου τού Δήμου Άύηναίων. 
δ) Ενός έκτροσώτου τής Τομικής Ένώσεως Δήμων καί 

Κοινοτήτων.
ε) Άνά ένός ύτα/Λήλου τής Ελληνικής Εταιρίας 'Γδά

των (ΕΕΓ), σοϋ ’Οργανισμού Άτοχετεύσεως Πρωτευούσης 
(ΟΑ11). τού Οργανισμού Τηλετικοινωνιών 'Ελλάδος (ΟΤΕ) 
καί τής Δημοσίας Έτιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

3. Ή ’Ετιτροτή συγκροτείται διά κοινή; άτοφάσεως τών 
Ττουργών Εσωτερικών καί Δημοσίων Έργων. Τά ύτό στοι
χεία 2' £ καί γ τής τροηγουμένης ταραγράσου μέλη, ορίζον- 
ται μεύ" ένός άνατληρωτού ύτό τού 'Γτουργού Δημ. Έρ
γων, τού Νομάρχου ’Αττικής και τού Δημάρχου ’Α-ύηναίων, 
άντιστοίχως. Τά λοιτά μέλη ορίζονται, μεύ’ ενός it’ ένα έκα
στον τούτων άνατληρωτού, ύτό τών αντιστοίχων Διοικητικών 
Συμβουλίων ή Διοικήσεων τών ύτ’ αύτών έκτροσωτουμένων 
’Οργανισμών.

4. Η Ετιτροτή είναι αρμόδια διά τόν έν γένει συντονισμόν 
τών τρογραμμάτων τού ταρόντος νόμου, ιδία δέ διά τήν είσή- 
γησ-ιν τρός έκδοσιν τών κατά τό άρύρον 3 τού-ταρόντος Δ/των.

3. Δι' όμοιας ώς έν ταραγράφω 3 άτοφάτεως καύορίζοντα: 
"ήί λειτουργίας τής Έτιτροτής και τόσα συναφής τρός 

τήν έτιτέλεσιν τού σκοτού καί τάς αρμοδιότητας -αυτής λε- 
ττομέρεια.

6. Αί συνεδριάσεις τής Έτιτροτής ύά τραγματοτοιούνται 
εντός ιών ώρών εργασίας τών Ττηρεσιών.

Άρύρον 5.

1. Διά τάς τεριττώσεις κατασκευής νέας όδού. άνακατα- 
σκευής. όελτιωσεως, ή συντηρήτεως υφιστάμενης όδού, εντός 
τού τλάτους τής ότοίας ύσίσταντα: εγκαταστάσεις δικτύων 
ιών Οργανισμών του άρύρου 2 καί άνεήαρτήτως τής ύτάρ- 
αεως τρογράμματος άνακατασκευής τών δικτύων αύτών, ο: 
Οργανισμοί ούτο: ϋτοχρεοΰντα: δατάναις των είς τή- έσ ύταρ- 
χής κατασκευήν τών δικτύων των κατά τεότον τλησούν- 
Τ2 τάς ειαταςεις τού ταροντος Νόμου κα: τών είς έκτέλε- 
σιν αυτού Π. Διαταγμάτων.

2. Η εναρμονισις τών έκτε/.ευμενών έρ-'ατιών όδοτοιίας 
κα: άνακατασκευής δικτύων ’Οργανισμών τού άρ-ύρου 2 ώς


