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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων του έργου:   
            «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑ∆ΩΝ» 

 

 

Αντικείµενο της προς υποβολή πρότασης είναι η κατασκευή νέας οδού που θα παρακάµπτει τον οικισµό των 
Αργυράδων του Ν. Κέρκυρας.   

Πρόκειται για τµήµα του οδικού άξονα βορρά – νότου στην Κέρκυρα και έχει µήκος 4,1 χιλιόµετρα. Η 
µελετώµενη οδός ανήκει σύµφωνα µε τους Ο.Μ.Ο.Ε. στην κατηγορία ΑΙΙΙ υπεραστικών οδών µε ταχύτητα 
µελέτης 70 χλµ/ώρα. Η διατοµή και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού επιλέχθηκαν ίδια µε το 
πρόσφατα κατασκευασµένο τµήµα του ίδιου οδικού άξονα, της παράκαµψης του οικισµού Περιβολίου. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλ. 3,75 µ και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 
(ΛΕΑ) πλ. 2,50 µ, δηλαδή συνολικό µήκος οδοστρώµατος 12,50 µ. Στην είσοδο και έξοδο της παράκαµψης 
µελετήθηκαν ισόπεδοι κόµβοι Έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των περιβαλλοντικών όρων, και έχει εγκριθεί η οριστική 
γεωλογική µελέτη, η οριστική µελέτη οδοποιίας και η οριστική µελέτη των δύο ισόπεδων κόµβων εισόδου και 
εξόδου.  Έχουν υποβληθεί οι µελέτες σήµανσης και φωτισµού, και η φυτοτεχνική µελέτη. 
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχουν εκπονηθεί οι κάτωθι µελέτες: ΠΠΕΑ, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, 
ΜΠΕ, Στατικά τεχνικών έργων , Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, οριστική Μελέτη Κόµβων.  
Το έργο θα περιλάβει: 
Το  κυρίως υποέργο  που αφορά στην κατασκευή της παράκαµψης µε προϋπολογισµό 7 εκ. € 
Το υποέργο των απαλλοτριώσεων ο προϋπολογισµός  του οποίου ανέρχεται σε 700 χιλ. € το ανώτερο και θα 
οριστικοποιηθεί µετά την επικαιροποίηση και συµπλήρωση του κτηµατολογίου 
Το υποέργο των αρχαιολογικών δαπανών που θα ανέλθουν περίπου σε 50χιλ. € 
Το υποέργο του τεχνικού Συµβούλου προϋπολογισµού 74,4χιλ. € που θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία στην 
επικαιροποίηση και συµπλήρωση των µελετών και στην σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης 
Τα υποέργα ∆Ε∆∆ΗΕ, ΟΤΕ και ∆ΕΥΑΚ.  
 
Ο φάκελος της πρότασης είναι  ώριµος για υποβολή στο ΠΕΠ. 
 
 

Ο φάκελος της πρότασης για την χρηµατοδότηση του έργου θα υποβληθεί στο ΠΕΠ  παράλληλα µε την 
πρόταση χρηµατοδότησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Ο∆ΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ» 

Οι προτάσεις περιλαµβάνουν δύο  ανεξάρτητες παρεµβάσεις που µόλις υλοποιηθούν θα ολοκληρωθεί η 
αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας της οδού από την διασταύρωση Βρυώνη µέχρι και το λιµάνι του Κάβου σε 



µήκος της τάξης των 40 χλµ. Με τις παρεµβάσεις αυτές η κυκλοφορία θα διεξάγεται µε άνεση και ασφάλεια 
και θα εκκρεµεί µόνο η παράκαµψη των Μπενιτσών (την οποία µελετά το Υπουργείο Υποδοµών) ώστε να 
ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Κέντρο- Νότος. 

Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται η έκδοση  απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
 
  Κατόπιν αυτών   

Εισηγούµεθα: 

 

Την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ  του έργου  «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑ∆ΩΝ» 

και την εξουσιοδότηση της  Περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων να  υποβάλει την πρόταση 
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