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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Αθήνα,         11– 07– 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΕΥ∆Ε / KΕΣΠ / ΠΕ & ΒΕ 

Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων 
Κατασκευής Έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης 

Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος 

 
Αριθ. Πρωτ: 
Σχετ: 2725 
 
 

 
ΕΠΠ-ΒΕ / ∆ / Φ1 / 6871 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Πληροφορίες : Ε. Καλοφωλιά 
Τηλέφωνο:       210 6992301 
Φαξ:                 2106996668 
 
 
ΕΡΓΟ: Σύµβαση Παραχώρησης  για το Έργο Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία , Συντήρη

και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρ
(Ν. 3559 / 2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τους Νόµους 4354/2015 και 4368/2016). 

 
ΘΕΜΑ:   ∆ωρεά Μελετών. 

 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 
1. Του Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α /2015) και ισχύει. 

2. Του άρθρου 3 του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση του Υπουργείου, 

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθ. ∆16α/04/773/29-11-90 περί «Εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 

από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

4. Του Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄ /2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Του Π.∆.109/2014 (ΦΕΚ 176 Α ΄/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων», όπως ισχύει σήµερα. 

6. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α ΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Ν.3559/2007 (ΦΕΚ 102 Α ΄) για την κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης για την 
«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Εκµετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση 

Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα-Λεύκτρο-Σπάρτη», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τους Νόµους 4354/2015 και 4368/2016. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
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Αφού λάβαµε υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, 

εκπόνηση µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

 

2. Το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/2011, µε το οποίο προστίθεται άρθρο 2 Α µετά το άρθρο 2 

στον Ν. 3316/2005 και αφορά στη ∆ωρεά Μελετών σε φορείς του ∆ηµοσίου. 

 
3. Την από 12-12-2015 Συµφωνία (Άρθρα 26.1, 26.2 της Σύµβασης Παραχώρησης) Αποζηµίωσης 

Κατασκευαστή, στην παραγρ. ΙΓ.  της οποίας ο Κατασκευαστής Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ δηλώνει ότι 

προσφέρει δωρεάν προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 2 Α του Ν. 3316/2005, το 

οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 την εκπόνηση/διενέργεια, µέχρι την 31-12-

2016, των αναγκαίων υπολειποµένων Μελετών/Ερευνών για την δηµοπράτηση των τµηµάτων: 

1) Καλό Νερό-Τσακώνα (Σύνδεση µε Α/Κ Κυπαρισσίας). 2) Καλαµάτα-Ριζόµυλος (Λύση 

αναβάθµισης Εθνικής Οδού µε τις απαιτούµενες παρακάµψεις) και 3) Ριζόµυλος-Σουληνάρι-

Πύλος-Παράκαµψη Πύλου-Μεθώνη. 

 
4. Το µε αριθ. πρωτ. ∆ΟΥ/1421/17-3-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οδικών Υποδοµών, το οποίο µας 

γνωστοποιεί τις εκπονηθείσες και υπολειπόµενες µελέτες και έρευνες στον Οδικό Άξονα 

«Ριζόµυλος-Σουληνάρι-Πύλος-Μεθώνη», προκειµένου να αποκτηθεί ωριµότητα δηµοπράτησης. 

 
Και επειδή: 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/2011, µε το οποίο προστίθεται άρθρο 2 Α µετά το 

άρθρο 2 στον Ν. 3316/2005  προβλέπεται ότι: «µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού ή του 

οργάνου διοίκησης άλλης αρµόδιας αρχής,  µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους 

της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προς το σκοπό 

δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα σε φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου φορέα.  Με την 

εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η µελέτη ή θα 

παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ µέρους των οργάνων του 

δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
 
 

1. Εγκρίνεται η  εκπόνηση του συνόλου των  οριστικών µελετών (περιλαµβανοµένης και 

της  διενέργειας όλων των ερευνών, καθώς και της εκπόνησης των κτηµατολογίων για την 

κήρυξη των απαλλοτριώσεων)  από την Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς το 
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σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την 

δηµοπράτηση ως ∆ηµόσιων Έργων των τµηµάτων: 

1.1.  Καλό Νερό-Τσακώνα (Σύνδεση µε Α/Κ Κυπαρισσίας). 

1.2.  Καλαµάτα-Ριζόµυλος (Λύση αναβάθµισης Εθνικής Οδού µε τις απαιτούµενες 

παρακάµψεις). 

1.3. Ριζόµυλος-Σουληνάρι-Πύλος-Παράκαµψη Πύλου-Μεθώνη και συγκεκριµένα των 

υπολειποµένων µελετών, σύµφωνα µε το µε αριθ. πρωτ. ∆ΟΥ/1421/17-3-2016 έγγραφο 

της ∆/νσης Οδικών Υποδοµών. 

2. Ορίζουµε ως Προϊσταµένη Αρχή την ΕΥ∆Ε/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 

τµήµα ∆΄ αυτής.  

3. Ως καταληκτική  προθεσµία υποβολής  του συνόλου των µελετών και ερευνών της ως άνω 

παραγρ. 1, ορίζεται η 31-12-2016.  

Στις υποχρεώσεις της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ περιλαµβάνονται οι συµπληρώσεις-διορθώσεις των   

µελετών  που θα ενταλθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µετά την υποβολή τους. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1. Φ1  
2. Χρονολογικό Αρχείο / ∆  
3. Φάκελος / ∆ 
4. ΕΥ∆Ε/ΚΕΣΠ/Π&ΒΕ  

  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών 
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδοµών 
4. ΕΥ∆ / ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
5. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (∆.Ο.∆.) 
6. Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ 

                                                         
                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  

                                                                   Η ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                        

                                               ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΕΡΑ                                             
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