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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: «Διακοπή κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 3 (Βρυώνη Βαρυπατάδες Άγιος   
                     Νικόλαος μέσω Βιρού και Καλαφατιώνων) στο ύψος του νέου σχολικού κέντρου Βιρού  και για  
                      μήκος 300 μ. και εκτροπή της»  
 
     Στο πλαίσιο του Έργου : "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ"  του Δήμου 
Κέρκυρας με ανάδοχο την εταιρία ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. προϋπολογισμού  1.627.700€  με 
χρηματοδότηση  Ε Σ Π Α,  είναι αναγκαία η σύνδεση του Σχολείου με τον αποχετευτικό αγωγό της ΔΕΥΑΚ. 
    Η διαδρομή του αγωγού πρέπει να γίνει μέσα από δημόσιο χώρο ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες  
διαδικασίες  απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων και παράλληλα το δίκτυο να είναι επισκέψιμο ανά πάσα 
στιγμή. Επομένως η μόνη δυνατή όδευση είναι μέσω της επαρχιακής οδού Νο3.                                                                         
    Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  έδωσε άδεια τομής με βάση της υπ΄αριθμ. 102048 /42108  02-12-2016 
απόφασης της στην οποία και καθορίζονται τεχνικοί όροι απαραίτητοι για την σωστή εκτέλεση των εργασιών. 
    Για λόγους ασφαλείας  θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος για διάστημα 15 ημερών  και η κυκλοφορία να γίνεται 
μέσο πλαγίων δρόμων. Συγκεκριμένα οι διαμένοντες στο παλιό χωριό του Βίρου και στην περιοχή πάνω από 
την εκκλησία της Οδηγήτριας θα εξυπηρετούνται από τον δρόμο που οδηγεί μέσω Καστανιάς στην εθνική οδό 
Λευκιμμης και μέσω του παλιού χωριού στο δρόμο Αγ. Προκόπιος -Εθνική γύρου Αχιλλείου . 
Η ενόχληση που θα υποστούν οι κάτοικοι της περιοχής θα είναι ελάχιστη . 
   Με την απόφαση της ΔΤΕ ορίζετε υπεύθυνη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, για την  
εκτέλεση των εργασιών,  για την  αποκατάσταση και για τον καθαρισμό του δρόμου μετά το τέλος των 
εργασιών η ανάδοχος  κατασκευαστική εταιρεία ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.  
 Με βάση τα ανωτέρω: 

εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
 

 τη διακοπή κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 3 (Βρυώνη Βαρυπατάδες Άγιος Νικόλαος μέσω 
Βιρού και Καλαφατιώνων) στο ύψος του νέου σχολικού κέντρου Βιρού  και για μήκος 300 μ. και την εκτροπή 
της  κυκλοφορίας μέσω παραπλεύρων οδών 
 
  
 
 
Ε. Δ. 
Μ. Αργυρού 
Χρον. Αρχείο 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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