
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ· ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου νομού α—ερί- κυρώσεώς της άπό 10 
Νοεμβρίου 1979 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου 
τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας «περί άποκαταστάσεως 
ζημιών έκ τής έ—ισυμβάσης την Ιην ’Οκτωβρίου 1979 
έν τώ λιαένι Σούδα: Χανίων έκοήξεω: έττί τοϋ M/S
«ΙΙΑΝΟΡΜΙΤΗΣ».

Ποός rip’ Βονλ'ην τώ»' Ελλήνων

Είναι γνωστόν τό έπισυμβάν την Γην ’Οκτωβρίου τρέ
χοντος έ'τους τραγικόν άτύχημα τής έκρήςεως έττί τοϋ 
M/S «ΠΛΝΟΡΜΙΤΗΣιΓέντός τόϋ'λιμένδς Σούδας Χανίων. 
Συνεπεία τοϋ άτυχήματος ήτο νά ττροκληθοϋν εκτεταμένα», 
ζημίαι εις οικήματα τής περιοχής τοϋ έμποοικοϋ Κέντρου 
Σούδας πολλά των οποίων κατέστησαν ακατοίκητα.

Λόγω τής καταστάσεως ταύτης, εν οψει καί τοϋ έπελ- 
θόντος χειμώνος, επιβάλλεται ή άμεσος λήψις των άναγτκίων··— 
μέτρων προς άποκατάστασιν των ‘ζημιών εις κτισματα» 
ώστε νά καταστή δυνατή ή ταχεία επάνοδος τών κατοίκων 
εις αύτά. “

Πλέον τούτων διατάξεις τινές τής_άπο. 28/7/1978 Πρά
ξεως Νομοθετικού περιεχομένου περί άποκαταστάσεως 
ζημιών έκ- τών σεισμών 1978 εις τΓΤ5ιοχην Βορείου Ελ
λάδος, ώς έτροποποιήθησαν διά τού' κυρωτικού αυτής νόμου 
(S67/1979) έκρίθη σκόπιμον νά έφαρμοσθοϋν άναλόγως 
καί προκειμένου περί άποκαταστάσεως τών έν Σούδα ζημιών 
έκ τής έν αρχή έκρήξτως.

Εις τά ανωτέρω άπέβλ.εψε ή άπό 10-11-1979 ϊράξις 
Νομοθετικού περιεχομένου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας. 
Διά τής πράξεως ταύτης, λόγω τού περιορισμένου τών ζη
μιών, έν συγκρίσει μέ τάς τοιαύτας τής Θεσσαλονίκης, 
καί τής άνάγκης ταχείας περατώσεως τού έργου τής άπο
καταστάσεως, όλαι αί άρμοδιότητες δίδονται εις τον Νο- 
μαρχην Χανίων καί την Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών 
τοϋ Νομού Χανίων ένισχυμένην προς τούτο δΓ ειδικού 
γραφείου καί καταλλήλου προσωπικού.

Διά τού ύπ’ δψιν νομοσχεδίου, σκοπεϊται ή κύρωσις τής 
εν λογω Πράςεως συμφώνους προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
44 τού Συντάγματος.

Έν ΆΟήναις τή 18 Δεκεμβρίου 1979 
Ο! Υπουργοί

Συντονισμού Οικονομικών
ΚΩΝ ,ΜΗΤΣΟΤΛΚΗΣ ΛΘ. ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσίων Έργων
ΝΙΚ. ΖΛΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεώς τής ά.τό 10 Νοεμβρίου 1979 Πράςεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας «περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τής έπισυμίάσης 
την Ιην Οκτωβρίου 1979 έν τώ λιμένι Σούδας Xανίων 
έκρήςεως έττί τοϋ M/S «Π ΑΝΟΡΜΙΤΗΣ».

Άρθρον Πρώτον

Κυροϋται ή άπό 10 Νοεμβρίου 1979 Πραξις Νομοθετικού 
Περιεχομένου τού Προέορου τής Δημοκρατίας «περί άποκα- 
ταττατεως ζημιών έκ τής έπισυμβάσης την Ιην 'Οκτωβρίου 
1979 εν τφ λιμεν; Σούδας Χανίων έκρήςεως έπί τοϋ M/S 
«ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ» δημοσιευθεϊσχ εις τό ύπ’ άριθ. 252 τής 
12 Νοεμβρίου 1979 ΦΕΚ. τεύχος Α', έχουσα ώς άκολούθως:

Περί άποκαταστάσεως ζημιών εκ τής έπισυμβάσης τήν^Ιην
Όκτωβοίου 1979 έν τώ λιαένι Σούδας Χανίων έκρήςεως
επί τ.οϋ Μ/S «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 44 τοϋ Συντά

γματος.
2. Την δημιουργηθεϊσαν κατάστασιν έςαιρετικώς έπειγού- 

σης εκτάκτου καί απροβλέπτου άνάγκης συνεπεία τών-έκτε- 
ταμένων ζημιών, αίτινες προεκλήθησαν εις την περιοχήν τοϋ 
έμπορικοϋ λιμένος Σούδας Χανίων συνεπεία τής έπιτυμβασης 
την Ιην ’Οκτωβρίου 1979 έκρήςεως έπί τού Μ/S «ΠΑ- 
ΝΟΡΜΙΤΗΣ».

3. Την άϊήριτον ανάγκην άντιμετωπίσεως τών έκ τοϋ άνω 
άτυχήματος προκλ,ηθεισών ζημιών εις ακίνητα τής πληγεί- 
σης περιοχής.

4. Την συνεπεία τών ανωτέρω, αδυναμίαν άμεσου άντιμε- 
τωπίσεως τής οημιουργηθείσης έκτακτου καταστάσεως οιά 
τής συνήθους νομοθετικής ρυθμίσεως τών συναφών θεμάτων, 
προτάσει τοϋ ΧΙμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άποφασί- 
ζομεν:

Άρθρον 1.
Αί διατάξεις τών άρθρων 1 έως καί 4, 7, 12 έως καί 15. 

18 παρ. 2 καί 19 τής άπό 28.7.1978 ήμετέρας Πράςεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου «περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ 
τών σεισμών 1978 εϊς περιοχήν Βορείου Ελλάδος καί ρυθμι- 
σεως συναφών θεμάτων», κυρωθείσης διά τού άρθρου 1 του 
Ν. 867/1979, έφαρμόζονται άναλόγως καί προκειμένου περί 
άποκαταστάσεως τών ζημιών τών κτιρίων έν γένει τών προ- 
κληθεισών έν τή περιοχή τού έμπορικοϋ λιμένος Σούδας Χα
νίων, συνεπεία τής έπισυμβάσης τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1979 
έκρήςεως έπί τού Μ/S α Π ΑΝΟΡΜΙΤΗΣ».

'Ομοίως έφαρμόζονται ά/αλόγως καί αί διατάξεις τών. άρ
θρων 5, 6 καί 8 τής αυτής ώς άνω Πράξεως ημών, ώς αί 
διατάξεις αυται άντικατεστάθησαν καί συνεπλ.ηρωθησχν δια 
τών διατάξεων τών άρθρων 4 παρ. 3 καί 4, 5 καί 6 τοϋ 
Ν. 867/1979.

Άρθρον 2.
1. Όπου εις τάς έν τώ προηγουμένφ άρθρω διατάξεις, 

πλήν τής τοιαύτης τού άρθρου 12, άναφέρεται «'Υπουργός 
Δημοσίων Έργων» νοείται έν τή έφαρμογή τής παρούσης ό 
Νομάρχης Χανίων καί όπου άναφέρεται «Ύπουργείον Δημο
σίων Έργων», 'Αρμοδία 'Υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Δημο
σίων "Εργων, ή «Αρμόδια 'Υπηρεσία», ή ΔΛ»σις Τεχνικών 
'Υπηρεσιών τής Νομαρχίας Χανίων.

2. Έν τή έφαρμογή τής παρούσης, ά/τί τής κατ’ άρθρον 
13 τής άπό 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομέ
νου ημών γνώμης τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κεντρι
κής καί Δυτικής Μακεδονίας απαιτείται ή γνώμη τού παρά 
τή Νομαρχία Χιονιών Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων άντί δέ τής κατ’ άρθρον 18 παρ. 2 τής αυτής ώς 
άνω Πράξεως δημοσιεύσεως εις δύο ήμερησίας έφημερίδας 
τής Θεσσαλονίκης απαιτείται ή δημοσϊευσις εις δύο ήμερη
σίας έφημερίδας τών Χανίων.

3. Έν τή έφαρμογή τής παρούσης, τάς κατ’ άρθρο·/ 12 
παρ. 2 τής άπό 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχο
μένου ημών αρμοδιότητας του ό 'Υπουργός Δημοσίων Έργων 
ασκεί άντί τής ΥΑΣΒΕ διά τού ΕΤΑΠΣ.

Άρθρον 3.
ί. Πρός ταχειαν έκτέλεσιν τοϋ έργου άποκαταστάσεως συνι- 

σταται παρά τή Δ/νσει Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Χιονιών

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΓ


