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ΘΕΜΑ :  Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ" στο Επ. 

Πρόγραμμα "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ" 

ΣΧΕΤ. :  1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Οικ1672/08-08-2018 (ΙΟΝ71) 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 

 2. Το υπ’ αρ. οικ116334/47493/19-12-18 έγγραφο της 

ΔΤΕ Π.Ε. Κέρκυρας 

Με τα ανωτέρω σχετικό δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με κωδικό 

«ΙΟΝ71» στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΑΤΟΣ «Ιόνια Νησιά» η οποία 

αφορά τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» με τίτλο 

«Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ στην 

Π.Ι.Ν.(2η Πρόσκληση)». 

Με την παρούσα πρόσκληση καλείται, μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την 

υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν 

στα πλαίσια του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση : 

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης αφορούν:  

 παρεμβάσεις σε βασικές οδούς πρόσβασης από την ενδοχώρα και τα αστικά 

κέντρα προς τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας. Στην παρούσα 

πρόσκληση ως «προπαρασκευαστικές ενέργειες» νοούνται οι μελέτες 

ωρίμανσης των σχετικών έργων (μελέτες και τεύχη δημοπράτησης) και η 

απόκτηση της απαιτούμενης γης. Στις περιπτώσεις πράξεων με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, απόκτηση γης) σύμφωνα με την 

παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.4314/2014 η εγγραφή του προϋπολογισμού της 

πράξης γίνεται κατά στάδια. Πρώτο στάδιο είναι η εγγραφή των υποέργων των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά ολοκληρωθούν εντός 

χρονοδιαγράμματος, εγγραφή σε δεύτερη φάση του προϋπολογισμού των 

κύριων υποέργων της πράξης. Aν ένα έργο πρέπει να περάσει μέσα από μια 

περιοχή Nαtura 2000, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

αποφευχθεί η οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση ή σε περίπτωση που αυτό δεν 



είναι δυνατόν, να μειωθεί η αρνητική επίπτωση και μέτρα 

αποκατάστασης/αναμόρφωσης ή αποζημίωσης θα πρέπει να προβλέπονται. 

 Παρεμβάσεις προτεραιότητας αποτελούν έργα της Π.Ι.Ν. που περιλαμβάνονται 

στο Στρατηγικό Πλαίσιο Εθνικών Μεταφορών (ΣΠΕΜ).  

Στα πλαίσια της πρόσκλησης η περιφέρεια προτείνει την υποβολή πρότασης για τν 

υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ».  

Η πράξη αφορά την κατασκευή νέας  οδικής αρτηρίας που θα παρακάμπτει την υφιστάμενη 

Εθνική Οδό Κέρκυρας Γύρου Αχιλλείου από την διασταύρωση 3 γεφύρια μέχρι την περιοχή 

Βρυώνη.  

Η αρτηρία κατατάσσεται στις οδούς κατηγορίας ΑΙΙ (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός 

σχεδίου, με βασική λειτουργία την σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση των 

παροδίων ιδιοκτητών) των ΟΜΟΕ, με ταχύτητα μελέτης τα 70 km/h. Η αρτηρία από την 

αρχή της (ΧΘ 0+000) έως την ΧΘ 0+740 αποτελεί βελτίωση της υπάρχουσας Εθνικής 

Οδού προς Λευκίμμη. Λόγω των υφιστάμενων παρόδιων εγκαταστάσεων, η εφαρμοστέα 

τυπική διατομή στο τμήμα αυτό είναι ενιαίο κατάστρωμα οδού 15,00 m, με δύο λωρίδες 

ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και αμφίπλευρο πεζοδρόμιο, πλάτους 1,20 m. Από την ΧΘ 

0+996 (τέλος Ισόπεδου Κόμβου Καναλίων) έως την ΧΘ 2+800 (ισόπεδος κόμβος Βρυώνη), 

η εφαρμοστέα τυπική διατομή είναι η β4ν* των ΟΜΟΕ-Δ, που αποτελείται από 

διαχωρισμένο κατάστρωμα συνολικού πλάτους 17,00 m, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση, διαχωρισμό της κυκλοφορίας με στηθαίο τύπου New Jerssy και λωρίδα 

καθοδήγησης αμφίπλευρα πλάτους 0,5m.  

Για τη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του υπάρχοντος τοπικού οδικού δικτύου και την 

δυνατότητα πρόσβασης των παροδίων μετά τον Κόμβο Καναλίων, προβλέπονται  δύο Κάτω 

Διαβάσεις στις Χ.Θ. 1+317 και Χ.Θ. 1+731   

Το πλάτος του ασφαλτικού είναι 15-17,50 m και έχει αμφίπλευρο έρεισμα.  Η επιλεγείσα 

τυπική διατομή είναι η ζ2 των ΟΜΟΕ-Δ. 

Τα επιχώματα όλων των οδών (αρτηρίας και παράλληλου δικτύου) είναι επενδυμένα με 

φυτική γη πάχους 0,30 μ. 

Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία ασφαλτόστρωση, σήμανση 

ασφάλιση, φωτοσήμασνη κόμβων και ηλεκτροφωτισμό.  

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι υποέργων 

1. Επικαιροποίηση μελετών 

2. Απαλλοτριώσεις 

3. Σωστικές Αρχαιολογικές εργασίες 

4. Κατασκευή οδού Τρία Γεφύρια Βρυώνη 

5. Δαπάνες ΟΚΩ- ΔΕΗ 

6. Δαπάνες ΟΚΩ - ΟΤΕ 



Με βάση τον άξονα που προκηρύχθηκε και προκειμένου να υποβάλλει η Περιφέρεια 

πρόταση για τν υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ» στη 

σχετική πρόσκληση, αυτή θα πρέπει αυτή να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ» η οποία θα υλοποιηθεί με 6 υποέργα.  

Κατόπιν αυτών, 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

ΒΡΥΩΝΗ», ύψους 27.418.876,00 €, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ71 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».  

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ   

ΟΝΟΜ/ΜΟ Κ.Κυριάκη  
Ημ/νία   
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