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ΑΠΟΦΑΣΘ
ΘΕΜΑ : Αναςτολι ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν για τθν ανζγερςθ κτιρίων και
εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν (εφαρμογι του άρκρου 3 του Π.Δ. 209/1998)
εντόσ τθσ ηϊνθσ διζλευςθσ ςτο τμιμα Αγία Ελεοφςα - Αρκαδικό τθσ Ε.Ο. 70 «Άργοσ
– Ναφπλιο – Θζατρο Επιδαφρου – Παλαιά Επίδαυροσ».
Ζχοντασ υπόψθ:
1.- To N. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
2.- Το Ν. 3155/55 «περί καταςκευισ και ςυντθριςεωσ οδϊν».
3.- Το Ν. 653/77 «περί υποχρεϊςεωσ των παρόδιων ιδιοκτθτϊν για τθ διάνοιξθ
Εκνικϊν Οδϊν κλπ.», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4.- Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, Προμθκειϊν και
Υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
5.- Το Ν. 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων και εκπόνθςθσ
μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ», ςε ςυνδυαςμό με
τθν παρ. 1 του άρκρου 376 του Ν. 4412/2016.
6.- Τισ διατάξεισ του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α’/02-08-2006) «Τροποποιιςεισ ςτθ
νομοκεςία για το Εκνικό Κτθματολόγιο, τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων
ζργων και μελετϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

7.- Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
8.- Το Π.Δ. 209/1998 (ΦΕΚ 169 Α’/15-07-1998) «Λιψθ μζτρων για τθν αςφάλεια τθσ
υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Π.Δ. 221/1999
(ΦΕΚ 188 Α’/20-09-1999).
9.- Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α’/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ
Πελοποννιςου (αιρετι Περιφζρεια)».
10.- Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ςχετικζσ
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν, υπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005 «Ανάκεςθ κα
εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 42), αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν».
11.- Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρικμ. ΔΜΕΟ/οικ./779/14-09-1995 «Κατάταξθ του
Εκνικοφ οδικοφ δικτφου Πελοποννιςου ςε βαςικό (Πρωτεφον), Δευρερεφον και
Τριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο» (ΦΕΚ 664 Β’/1995) διόρκωςθ (ΦΕΚ 800 Β’/1995).
12.- Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 25/2006 Εγκυκλίου του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(αρ.πρωτ. Δ17α/09/ΦΝ 443/21-09-2006) με κζμα τθν κοινοποίθςθ των διατάξεων
του Ν. 3481/2006).
Και αφοφ είδαμε:
1.- Τθν με αρ. πρωτ. 2945/59/18-03-2014 Ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων για το
ζργο: Μελζτθ βελτιϊςεων και παρακάμψεων οικιςμϊν ςτο τμιμα «Ναφπλιο –
Θζατρο Επιδαφρου – Παλαιά Επίδαυροσ τθσ Ε.Ο. Άργοσ – Ναφπλιο – Θζατρο
Επιδαφρου – Παλαιά Επίδαυροσ», τμιμα «Αγία Ελεοφςα – Πυργιϊτικα – Αρκαδικό».
2.- Τθν απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με αρ.
274305/65981/12-11-2020 με τθν οποία εγκρίκθκε θ οριςτικι μελζτθ του Τμιματοσ
Αγία Ελεοφςα – Αρκαδικό.
Και επειδι:
- Με τθν ζγκριςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ οδοποιίασ επιτρζπεται θ εφαρμογι των
διατάξεων του άρκρου 3 του Π.Δ. 209/1998, όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ.
221/1999.
- Το εν λόγω τμιμα Αγία Ελεοφςα – Αρκαδικό πρόκειται να προωκθκεί για
καταςκευι, κακϊσ είναι ϊριμο για ζνταξθ ςε χρθματοδοτικό πρόγραμμα και θ
καταςκευι του είναι αναγκαία για τθν ολοκλιρωςθ του οδικοφ άξονα Ε.Ο. 70
«Άργοσ – Ναφπλιο – Θζατρο Επιδαφρου – Παλαιά Επίδαυροσ».

ΑΠΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ
Τθν αναςτολι ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν για ανζγερςθ κτιςμάτων και εκτζλεςθ
οικοδομικϊν εργαςιϊν ςτθ ηϊνθ διζλευςθσ οδοφ για τζςςερα (4) ζτθ, κατ’
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 3 του Π.Δ. 209/1998 «Λιψθ μζτρων για τθν
αςφάλεια τθσ υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ», ςτο οδικό τμιμα Αγία Ελεοφςα –
Αρκαδικό τθσ Ε.Ο. 70 «Άργοσ – Ναφπλιο – Θζατρο Επιδαφρου – Παλαιά Επίδαυροσ».
Η ηϊνθ διζλευςθσ τθσ οδοφ περιλαμβάνει τθν αρτθρία και το παράπλευρο οδικό
δίκτυο, τουσ κόμβουσ και λοιπά απαιτοφμενα ζργα, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν
οριςτικι μελζτθ οδοποιίασ.
Η απόφαςθ αυτι από τισ διατάξεισ τθσ οποίασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ
του κρατικοφ προυπολογιςμοφ να δθμοςιευτεί ςτθ Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ
μαηί με τθ ςυνθμμενθ οριηοντιογραφία τθσ μελζτθσ οδοποιίασ.

Ε.Δ.
1.- Τμ. Σ.Ε
2.- Χ.Α.
3.- Φ.Ε.

Ο Περιφερειάρχθσ Πελοποννιςου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΝΙΚΑΣ

Συνθμμζνα:
Οριηοντιογραφία τθσ μελζτθσ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.- Γραφείο Περιφερειάρχθ
2.- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ
3.- ΕΥΔ Περιφζρειασ Πελοποννιςου
4.- Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Πελοποννιςου
5.- Διμοσ Ναυπλιζων – Υπθρεςία Δόμθςθσ

