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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  1/21-1- 2019  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   

είκοςι μία (21) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 4456/145/15-1-2019 
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
Σηη ζυνεδρίαζη  παραβρέθηκαν  οι :  

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
    2. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
    3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα 
Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 12.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 13.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Μποφμπα Βαςιλικι 17.Γοφςθσ Χριςτοσ  18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 
24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Ζικοσ 
Νικόλαοσ 29. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Σηη ζυνεδρίαζη δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.:  

1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 2.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 3. Καττισ 
Νικόλαοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Πότςθσ Οδυςςεφσ 6.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 
7.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 8.Βαςιλάκθσ Περικλισ 9.Πάικασ Σπυρίδων 10.Ζάψασ Γεϊργιοσ 11.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 13.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 14.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 15.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16.Δθμάκοσ 
Δθμιτριοσ, τακτικά μζλθ του Π.Σ., αν και νόμιμα κλικθκαν. 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά  
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ. Δθμιτριοσ Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα και ειδικότερα κάτοικοι τθσ παραλίμνιασ περιοχισ  για το 3

ο
 κζμα Η.Δ.,  κ.λπ. 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ 

Θζμα 3
ο
  

                               ========== 

Αποδοχι Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ  ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των δφο κφριων οδικϊν αξόνων 
τθσ μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)" που 
ςυνδζονται με το Εκνικό Δίκτυο 
 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  
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4. Σο με αρικμ. πρωτ. οικ 5396/299/16-1-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ κατατζκθκε ςτο 

υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 6880/212/21-1-2019) (ςυνθμμζνα με α/α: 18 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του 

Π..),  

με το οποίο μασ διαβιβάςτθκε θ επί του κζματοσ ειςιγθςθ, και θ οποία ζχει ωσ κάτωκι: 

« ΕΙΘΓΘΘ 
ΘΕΜΑ :  Λιψθ απόφαςθσ για Αποδοχι Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ  ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των δφο κφριων 
οδικϊν αξόνων τθσ μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)" που 
ςυνδζονται με το Εκνικό Δίκτυο και ειδικότερα: 
 
 Σου κφριου οδικοφ άξονα ΕΟ2 τθσ μελζτθσ που χωροκετείται από τον κόμβο Ακρίβθ εϊσ τον κόμβο Μονολικίου με χιλιομζτρθςθ από ΧΚ. 

0+000m εϊσ 1+843m, θ οποία είναι ενταγμζνθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ) και προβλζπεται θ 
ανακαταςκευι τθσ (με κατθγορία κατάταξθσ ΑΛΛΛ κατά ΟΜΟΕ, τυπικι διατομι τφπου β2 με μία λωρίδα κυκλοφορίασ ανα κατεφκυνςθ και 
ταχφτθτα μελζτθσ V=60-70km/hr) με παράλλθλθ πρόβλεψθ υποβάκμιςθσ-κατάργθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ΕΟ.21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - 
Πρζβεηασ) ςτο τμιμα που διζρχεται εντόσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. 
 

 Σθσ κφριασ οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ, που χωροκετείται ωσ νζοσ οδικόσ Άξονασ βορείωσ τθσ ΒΛ.ΠΕ Πρζβεηασ από το Κυκλικό Κόμβο 1, επί τθσ ΕΟ. 
21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - Πρζβεηασ) ςτο φψοσ του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πρζβεηασ, με ενδιάμεςουσ Κυκλικοφσ Κόμβουσ 2&3 και 
εϊσ τον Κυκλικό Κόμβο 4 πλθςίον του Οικιςμοφ Μφτικα, με τθν διαμόρφωςθ του Ανιςόπεδου Κόμβου Μφτικα επί τθσ Παραλιακισ ΕΟ. 
(Θγουμενίτςασ-Μόρφθ-Πρζβεηα-Άκτιο-Βόνιτςα), μετά των κλάδων ςφνδεςθσ Α,Β,C,D και του παράπλευρου δικτφου ASR, ΔSR.  
Mε χιλιομζτρθςθ τθσ κφριασ αρτθρίασ από Χ.Κ. 0+000m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 1) εϊσ τθν Χ.Κ. 2+184m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 4), με πρόβλεψθ νζασ 
διάνοιξθσ και καταςκευισ τθσ οδικισ αρτθρίασ (κατθγορίασ κατάταξθσ ΑΛΛ ταχείασ κυκλοφορίασ κατά ΟΜΟΕ, τυπικισ διατομισ τφπου β4νς 
τετράιχνθσ με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανα κατεφκυνςθ και διαχωριηόμενθ νθςίδα και με ταχφτθτα μελζτθσ V=80km/hr, με μείωςθ 
ταχφτθτασ ςτουσ κυκλικοφσ κόμβουσ 1 εϊσ 4 V=20-30km/hr και με πρόβλεψθ παράπλευρου δίκτυου εξυπθρζτθςθσ διπλισ κατεφκυνςθσ, 
διατομισ τφπου η2 με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ, κατθγορίασ Θ1 και με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα και ςφνδεςθσ επί των κυκλικϊν 
κόμβων).   

 
ε ςυνζχεια εξζταςθσ των μελετϊν από το ΚΑ ςτα διάφορα ςτάδια εξζλιξθσ τθσ και κακοριςμοφ των χωροκετικϊν και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των οδϊν με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν Τπουργικϊν αποφάςεων:  
- ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαςθ του  Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ 
- ΤΠΑΛΚΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΛΠΚΑ/ΣΑΧ/44486/20372/2964/1490/5-6-2013 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Παιδεία & Κρθςκευμάτων 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
- ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΛΠΚΑ/ΣΠΚΑΧΜΑΕ/311878/186671/12513/3750/23-12-2016,(3-1-2017)απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ 
 
 
 τα πλαίςια χρθματοδότθςθσ του ζργου (Παράκαμψθ Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ χϊρου Νικόπολθσ 
ςτθν Περιφζρεια Θπείρου) από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα "Ιπειροσ" με άξονα προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Τποδομϊν Μεταφορϊν"  και τθν 
άμεςθ υλοποίθςθ του.  
 Με αρμοδιότθτα Κατάταξθσ (διατιρθςθσ ι ζνταξθσ ςτο Δευτερεφων ι Σριτεφων ΕΟΔ) και αρίκμθςθσ των ανωτζρω οδικϊν τμθμάτων 
από το Τπουργείο Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, ςε ςυνζχεια ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Με τθν παροφςα ειςιγθςθ ηθτείται να αποφαςίςετε για το κζμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:  

Θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου :  

Ζχοντασ υπόψθ  

A. Tισ κάτωκι διατάξεισ και αποφάςεισ:  

1. Σο Ν. 3155/55 «Περί καταςκευισ και ςυντθριςεωσ Οδϊν» και τα εκτελεςτικά του Διατάγματα. 
2. Σο Β.Δ. τθσ 9-8-55 «Περί Κακοριςμοφ των Εκνικϊν Οδϊν κατά τισ διατάξεισ του Ν. 3155/55» και τθν Γ25871/9-7-63 Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Δθμοςίων Ζργων «Περί αρικμιςεωσ των Εκνικϊν Οδϊν». 
3. Σο Β.Δ. τθσ 6-2-56 (ΦΕΚ 47 Α/8-2-56) «Περί Κακοριςμοφ των Επαρχιακϊν Οδϊν των Νομϊν του Κράτουσ κατά τισ διατάξεισ του Νόμου 

3155/55». 
4. Σο Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προχποκζςεων εγκαταςτάςεωσ και λειτουργίασ αντλιϊν καυςίμων προ πρατθρίων κειμζνων εκτόσ 

εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων και κωμϊν ι εκτόσ κατοικθμζνων εν γζνει περιοχϊν και περί κυκλοφοριακισ ςυνδζςεωσ εγκαταςτάςεων μετά 
των οδϊν», όπωσ τροποποιικθκε και με το Π.Δ. 118/06 και όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

5. Σου Π.Δ 696/’74, όπωσ ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Β’ (Προδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθν προεκτίμθςθ αμοιβϊν μελετϊν που δεν 
καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν. 

6. Σων ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν για τθν  εκπόνθςθ των διάφορων κατθγοριϊν μελετϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτο Π.Δ. 696/74. 
7. Σου  Ν. 716/’77 και τα εκτελεςτικά του διατάγματα, κατά το μζροσ τουσ που διατθρικθκαν ςε ιςχφ με τθν πρ.4 του άρκρου 45 του Ν. 

3316/2005. 
8. Σου Νόμου Ν 653/77 (ΦΕΚ214/5-8-1977) «Περί υποχρεϊςεωσ των παροδίων ιδιοκτθτϊν για τθν διάνοιξθ Εκνικϊν Οδϊν κ.λ.π.», όπωσ ζχει 

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ των Ν.947/79  (ΦΕΚ 169 / 26-7-79) «Περί εκτελζςεωσ του άρκρου 1 του Ν. 653/77» & του 
Ν. 960 / 79  (ΦΕΚ 194/25-8-79) 2) του Π/Δ 929/79 εκτελεςτικοφ του άρκ.1  1 του Ν.653/77 3) του Ν. 1349/83 (ΦΕΚ 52/25-4-83) 4) του 
Ν2052/92 (ΦΕΚ94/Α/5-6-1992), του Ν2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23−4−1992) _ (Εγκ-Δ12/Ο/35572/23-7-1992) και όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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9. Σο Ν. 679/77, το Ν. 2503/97 και τα Π.Δ. 394/94, 435/95, 216/97, 193/99, 145/00, 71/01, 340/02, 353/03, 150/05, 2/09, 92/09 και 66/14 με τα 
οποία ςυςτάκθκε θ Ε.Τ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε. και κακορίςτθκαν οι αρμοδιότθτζσ τουσ. 

10. Σο Ν. 1418/84 «Δθμόςια Ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» και ειδικότερα τθν παράγραφο 3 του άρκρου 25. 
11. Σο Ν. 1418/84 (ΦΕΚ-23 Αϋ/29-02-1984) για τα "Δθμόςια Ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων", ειδικότερα τθν παράγραφο 3 του άρκρου 25 

και το εκτελεςτικό του Π.Δ. 609/85, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 
12. Σο Π.Δ. 69/88 «Περί οργανιςμοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠΕΧΩΔΕ» όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 340/90 «Περί ςυςτάςεων Γενικϊν Διευκφνςεων», 

το Π.Δ. 293/91 «Περί ςυςτάςεωσ Οργανικισ Μονάδασ ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε.» και το Π.Δ. 167/92 «Περί τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.» 
13. Σθν κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Αναπλθρωτι ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 

«Περί εξαίρεςθσ διοικθτικϊν πράξεων ι εγγράφων από τον κανόνα των τριϊν υπογραφϊν». 
14. Σο Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30Α/11-3-93) «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων που διατθροφνται από τον Τπουργό και τισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. του τ. Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 
15. Σθν Διαπιςτωτικι Τπουργικι Απόφαςθ ΔΜΕΟ/ε/114/3-2-95: «Ανακατάταξθ Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Νιςων εκτόσ από Κριτθ, Εφβοια, 

Κζρκυρα και Ρόδο». 
16. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ ΔΜΕΟ/ε/ο/266/9-3-95 (ΦΕΚ 293 Βϋ/17-4-95) «Περί Ανακατάταξθσ Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου των Νομϊν τθσ 

Χϊρασ». 
17. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ ΔΜΕΟ/ε/ο/1308/15-12-95 (ΦΕΚ 30 Βϋ/19-1-96) «Κατάταξθ Εκνικϊν Οδϊν περιφερειϊν Αττικισ, τερεάσ Ελλάδασ, 

Κεςςαλίασ, Θπείρου, Μακεδονίασ και Κράκθσ ςε Βαςικό (Πρωτεφον), Δευτερεφον και Σριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο». 
18. Σο Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-97) «Διοίκθςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ και 

άλλεσ διατάξεισ». 
19. Σο Π.Δ. 209/98 «Λιψθ μζτρων για τθν αςφάλεια τθσ Τπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ» και το Π.Δ. 221/99 με το οποίο τροποποιικθκε το άρκρο 3 

του πρϊτου. 
20. Σθν εγκφκλιο 18/99 με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/ο/516/10-5-99 «Περί χαρακτθριςμοφ οδϊν ωσ Εκνικϊν ι Επαρχιακϊν ςφμφωνα με το άρκρο 25, 

παράγραφοσ 3 του Νόμου 1418/84. 
21. Σου Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ. 17Α/6-2-2001)  "Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων" όπωσ τροποποιικθκε 

(Ν2971/2001_ΦΕΚ285/Α/19-12-2001, Ν2985/2002_ΦΕΚ18/Α/4-2-2002, Ν3027/2002_ΦΕΚ152/Α/28-6-2002, Ν3130/2003_ΦΕΚ76/Α/28-3-
2003, Ν3986/2011_ΦΕΚ152/Α/1-7-2011, Ν4024/2011_ΦΕΚ226/Α/27-10-2011, Ν4038/2012_ΦΕΚ14/Α/2-2-2012, Ν4067/2012_ΦΕΚ79/Α/9-4-
2012, Ν4070/2012_ΦΕΚ82/Α/10-4-2012, Ν4122_2013_ΦΕΚ42/Α/19-2-2013, Ν4146/2013_ΦΕΚ90/Α/18-4-2013, Ν4313/2014_ΦΕΚ261/Α/17-
12-2014,   Ν4314/2014_ΦΕΚ265/Α/23-12-2014, Ν4364_ΦΕΚ13/Α/5-2-2016, N4512/2018_ΦΕΚ5/Α/17-1-2018. 

22. Σου Ν3316/ΦΕΚ42/Α/22-2-2005 περί ϋϋΑνάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων υμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν 
και άλλεσ διατάξεισϋϋ και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρο 37 περί ϋϋΖγκριςθσ τθσ μελζτθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

23. Σθσ Εγκυκλίου 38 από Νοζμβριο του 2005 Σθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του ΤΠΕΧΩΔΕ περί εκπονιςεωσ μελετϊν. 
24. Σου άρκρου 37 παρ. 6 του Ν. 3316/22-2-2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ Δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν και 

άλλεσ διατάξεισ»-όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ (Π.Δ και Τ.Α) που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, 
κακϊσ και όλεσ οι εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 

25. Σων με αρικ. ΔΜΕΟ/α/ο/09-08-2005, ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Αποφάςεων Τπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
ζγκριςθσ και Α’ και Β’ βελτίωςθσ αντίςτοιχα του Κανονιςμοφ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν κατά τθν διαδικαςία τθσ παρ. 
7 του άρκρου 4 του Ν. 3316/2005. 

26. Σο Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Αϋ) «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα». 
27. Σου Ν.3669/18-06-2008 ‘’Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ Δθμοςίων Ζργων’’. 
28. Σο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ 7-6-10) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
29. Σου Π.Δ. 140/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου». 
30. Σθν υπ. αρικ. 35/2011 Εγκφκλιο (με αρικ. Πρωτ. 30046/27-06-2011) του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, κακορίηεται θ διαδικαςία εκτζλεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων που εκτελοφνταν από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ, και με τθν οποία ωσ Δ/νουςα Τπθρεςία των ςυμβάςεων μελετϊν ορίςτθκε θ Δ/νςθ Σεχνικϊν ζργων τθσ Περιφζρειασ. 

31. Σθν υπ. αρικ. 63096/4597/8-9-2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου με κζμα «Οριςμόσ Γενικϊν Διευκυντϊν και Προϊςταμζνων 
Διευκφνςεων Τπθρεςιϊν Περιφζρειασ Θπείρου», ορίςτθκε ωσ Αναπλθρωτισ Προιςτάμενοσ Σμ. υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν 
Ζργων τθσ ΠΘ ο κοσ Αναγνϊςτου Δθμιτριοσ. 

32. Σθν υπ. αρικ. 58431/4427/2-7-2012 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου περί "Μετακίνθςθσ και Σοποκζτθςθσ Προιςταμζνθσ ςτο Σμιμα 
Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περ. Θπείρου". 

33. Σου Π.Δ. 7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26 τ. Α) ‘’Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ειδικζσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, 
μελετϊν και Τπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 42), αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν’’, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το ΦΕΚ 81/Α’/05-04-2013 και τον 
Ν4412/2016, κακϊσ και τθν διευκρινιςτικι Εγκφκλιο με αρικ. 6/17-04-2013 του Τπουργείου Εςωτερικϊν. 

34. Σο Π.Δ. 118/25-6-2013 (Φ.Ε.Κ. Αϋ152/25-6-2013) «Σροποποίθςθ του π.δ. 85/2012 (Αϋ 141) – Μδρυςθ Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων και Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και μετονομαςία των Τπουργείων Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων και Παιδείασ και Κρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςε Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Τπουργείο Παιδείασ και Κρθςκευμάτων αντιςτοίχωσ». 

35. Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογιςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

36. Σθν υπ. αρικ. 122177/8699/29-12-2016 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου περί οριςμοφ Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου ςτθ Δνςθ Σεχνικϊν 
Ζργων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 

37. Σθν υπ. αρικ. Αρικ. ΔΝγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν ζγκριςθσ του 
"Κανονιςμοφ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων" και τθν υπϋαρικ. Αρικμ. ΔΝγ/οικ. 39340/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 
1994/Β/9-6-2017) απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Περιβάλλοντοσ τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων 
Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» (Βϋ 1746). 

38. Σθν υπ. αρικ. 78431/6596/14-6-2018 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου περί οριςμοφ Αναπλθρϊτριασ  Προϊςταμζνθσ του Σμιματοσ 
υγκοινωνιακϊν  Ζργων τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 

ΑΔΑ: ΩΧΙΟ7Λ9-64Γ



4 

 

39. Σων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν λοιπϊν κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και γενικότερα κάκε διάταξθσ (Νόμου, Π.Δ., 
Τπουργικισ Απόφαςθσ κ.λ.π) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφνταξθσ μελετϊν και δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

40. Σθν ανάγκθ χαρακτθριςμοφ των οδϊν που αναφζρονται ςτο κζμα, για να εναρμονίηονται οι ανάλογεσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 
 

B. Tισ κάτωκι αποφάςεισ και λοιπά ςτοιχεία που αφοροφν τθν μελζτθ του κζματοσ, όπωσ: 
41. Σα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και του φακζλου τθσ μελζτθσ του κζματοσ. 
42. Σθν από 02-12-2009 ςφμβαςθ μεταξφ του Δ/ντι  Δθμοςίων Ζργων  Π.Θ. και του νόμιμου εκπροςϊπου του αναδόχου για τθν εκπόνθςθ τθσ 

μελζτθσ, για ποςό 427.965,00€ (χωρίσ Φ.Π.Α), που αποτελοφςε τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου και ςυμβατικι αμοιβι τθσ 
ςφμβαςθσ με ςυνολικό προβλεπόμενο κόςτοσ 509.278,35€  (427.965,00€ για εργαςίεσ και 81.313,35€ για Φ.Π.Α 19%). 

43. Σθν υπ. αρικ πρωτ.  ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/71563/3347/11-08-2006 Απόφαςθ του Τπ. Πολιτιςμοφ ζγκριςθσ των παρεμβάςεων που 
προβλζπονταν από το MASTER PLAN που εκπονικθκε από το τεχνικό γραφείο τθσ Επιτροπισ Νικόπολθσ. 

44. Σθν υπ.  αρικ. πρωτ. 133421/10-12-2010 κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Προμελζτθσ  Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Προκαταρκτικι 
Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ (ΠΠΕΑ)) τθσ Ε.Τ.ΠΕ. του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ. 

45. Σθν υπ. αρικ. πρωτ. ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαςθ του  Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ κατόπιν 
εξζταςθσ τθσ προμελζτθσ από το ΚΑ, θ οποία προζβλεψε τθν κατάργθςθ (θ υποβάκμιςθ) του τμιματοσ του Εκνικοφ δρόμου Πρζβεηα – 
Θγουμενίτςασ εντόσ του  αρχαιολογικοφ χϊρου. Που είχε ωσ αποτζλεςμα να απαιτθκοφν μια ςειρά από παρεμβάςεισ ςτο λοιπό οδικό 
δίκτυο για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ από και προσ τθν Πρζβεηα- όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτθν Απόφαςθ, με ςυνζπεια να 
επζρχονταν τροποποιιςεισ ςτο αντικείμενο τθσ μελζτθσ –όπωσ αυτό προςδιορίηονταν ςτθν υπογραφείςα ςφμβαςθ. 

46. Σθν υπ. αρικ. 1/3/11-01-2013 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Θπείρου 
       α) ζγκριςθσ του 1

ου
 ΑΠΕ (υπερςυμβατικόσ) και του 1

ου
 ΠΚΣΜΝΕ  

 Με τθν αρχικι ςυμβατικι δαπάνθ να ανζρχεται ςτο φψοσ των 509.278,35€ με Φ.Π.Α. 19% (ιτοι 427.965,00 € για εργαςίεσ και 81.313,35 
για ΦΠΑ 19%). 

 Σο φψοσ δαπάνθσ του 1
ου

 υγκ. Πίνακα να ανζρχεται ςτο ποςό των  680.146,95€ με Φ.Π.Α. 23% (ιτοι 552.965,00 € για εργαςίεσ και 
127.181,95 για ΦΠΑ 23%),   

Με τθν ςυνολικι αφξθςθ να ανζρχεται ςτο ποςό των 170.868,60 €, από τα οποία: 

 τα 17.118,60 € είναι το ποςό αφξθςθσ του αναλογοφντοσ ΦΠΑ για το ςυμβατικό ποςό εργαςιϊν των 427.965,00 €, από τον 
ςυντελεςτι ΦΠΑ 19% τθσ ςφμβαςθσ (81.313,35€) ςτον ςυντελεςτι ΦΠΑ 23% τθσ τρζχουςασ απορρόφθςθσ (98.431,95 €).  

 τα 153.750,00€ αναφζρονταν ςτισ επιπρόςκετεσ εργαςίεσ τθσ μελζτθσ που ζπρεπε να εκτελεςτοφν, από το οποίο τα 125.000,00€ 
ιταν για εργαςίεσ και 28.750,00€ για αναλογοφντα Φ.Π.Α 23%. 

        β) ζγκριςθσ ςφναψθσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ με τον ανάδοχο για εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και για ποςόν 125.000,00€  
πλζον Φ.Π.Α (ςυνολικό ποςό 153.750,00€ από το οποίο τα 125.000,00€ για εργαςίεσ και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%). 

47. Σθν υπ. αρικ. 32/2013/18-2-2013 Πράξθ του Η Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου ςφμφωνα με τθν οποία δεν κωλφονταν θ υπογραφι 
τθσ 1

θσ
 υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου ϋϋΜελζτθ υγκοινωνιακϊν Ζργων ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό 

Πάρκο Νικόπολθσ) και θ οποία κοινοποιικθκε με το υπ. αρικ. 5242/5-3-2013 ζγγραφο. 
48. Σθν από 11-4-2013 υπογραφείςα  1

θ
 υμπλθρωματικι ςφμβαςθ για το ποςό των 153.750,00€ από το οποίο τα 125.000,00€ για εργαςίεσ 

μελετϊν και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%. 
49. Σθν υπ. αρικ. ΤΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΣΑΧ/44486/20372/2964/1490/5-6-2013 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Παιδεία & 

Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για τθν ϋϋΖγκριςθ τθσ προμελζτθσ οδοποιίασ για τθν Μελζτθ υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ 
του Αρχαιολογικοφ χϊρου Νικόπολθσ, Π.Ε.Πρεβζηθσ, Περιφζρειασ Θπείρουϋϋ. 

50. Σθν υπ. αρικ. 177255/15-12-2014 απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του ΤΠΕΚΑ  ϋϋΖγκριςθσ περιβαλλοντικϊν 
Όρων για τα ςυγκοινωνιακά ζργα ανάδειξθσ του Αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Νικόπολθσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Πρζβεηασϋϋ. 

51. Σθν ζκδοςθ τθσ υπ. αρικ. 30357/2748/12-3-2015 απόφαςθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Εργων ΠΘ ζγκριςθσ των υπομελετϊν τθσ Α κ Β φάςθσ τθσ 
μελζτθσ του κζματοσ, που αφοροφςαν το αντικείμενο του ςταδίου των προμελετϊν. 

52. Σθν υπ. αρικ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΣΠΚΑΧΜΑΕ/311878/186671/12513/3750/23-12-2016 απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ ζγκριςθσ τθσ Οριςτικισ μελζτθσ του κζματοσ κατόπιν εξζταςθσ τθσ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό υμβοφλιο. 

53. Σθν υπ. αρικ. 62481/7293/30-6-2017 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περ. Θπείρου  με τθν οποία πραγματοποιικθκε θ 
ζγκριςθ προβλεπόμενων παραδοτζων των φάςεων Γ και Δ (ςταδίων Οριςτικϊν Μελετϊν) τθσ μελζτθσ με τίτλο"Μελζτθ υγκοινωνιακϊν 
Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)". 

54. Σθν θ υπ. αρικ. 62482/7294/30-6-2017 Βεβαίωςθ Περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ μελζτθσ του κζματοσ. 
55. Σθν υπ. αρικ. 62484/7295/30-6-2017 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Εργων ζγκριςθσ ςτο ςφνολο τθσ Μελζτθσ μετά τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ 

και παραλαβισ των επιμζρουσ ςταδίων. 
56. Σθν υπ. αρικ. 62486/7297/30-6-2017 απόφαςθ Οριςτικισ Παραλαβισ των παραδοτζων τθσ μελζτθσ του Κζματοσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
57. Σθν υπ. αρικ. 169223/15534/22-11-2018 απόφαςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Θπείρου, ζγκριςθσ: 
 - Tων Ανακεωρθμζνων επιμζρουσ και του υνολικοφ Προυπολογιςμοφ του Ζργου  
Με αναςφνταξθ των προυπολογιςμϊν του ζργου ςφμφωνα με τισ τιμζσ του από 5/2017 εγκεκριμζνου "Κανονιςμοφ Περιγραφικϊν Σιμολογίων 
Εργαςιϊν για Δθμόςιεσ υμβάςεισ ζργων", με ζνταξθ νζων Σεχνικϊν κιβωτοειδϊν οχετϊν επί των παράπλευρων υδραυλικϊν τάφρων και 
διαμόρφωςθσ των ηωνϊν προςταςίασ-μελλοντικισ επζκταςθσ-ςυντιρθςθσ των ζργων και εξυπθρζτθςθσ με ελεγχόμενθ ςυνδεςιμότθτα των 
παρόδιων ιδιοκτθςιϊν ςε επιμζρουσ τμιματα κακϊσ και με τθν εφαρμογι του νζου Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ  2016.  
- Ανακεωρθμζνθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ υγκοινωνιακϊν Ζργων και ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ των ςυνοδϊν ζργων, κακϊσ και των 
επικαιροποιθμζνων Επιμζρουσ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και  
- Τπθρεςιακισ Αναςφνταξθσ (11/2018) Κτθματολογικϊν Διαγραμμάτων και Πινάκων τθσ οριςτικισ μελζτθσ με τίτλο: ϋϋΜελζτθ υγκοινωνιακϊν 
Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)ϋϋ. 
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Γ. Σα χαρακτθριςτικά των δφο κφριων οδικϊν αξόνων τθσ μελζτθσ όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτον τίτλο του κζματοσ και ειδικότερα:  

 

 Σου Κφριου Οδικοφ Άξονα ΕΟ2  
Που χωροκετείται από τον κόμβο Ακρίβθ εϊσ τον κόμβο Μονολικίου. 
 

 
 

Με τον κφριο οδικό άξονα ΕΟ.2 να αναπτφςςεται από τθν χιλιομετρικι κζςθ ΧΚ. 0+000m εϊσ 1+842,90m. 
Ωσ υφιςτάμενθ οδόσ είναι ενταγμζνθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ) και ςφμφωνα με τθν μελζτθ του 

ζργου προβλζπεται θ πλιρθ ανακαταςκευι τθσ. 
Θ προβλεπόμενθ ανακαταςκευι τθσ βάςθ των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν εξυπθρζτθςθσ ςφνδεςθσ και προςπζλαςθσ ςε εκτόσ ςχεδίου 

περιοχι και τθν ταχφτθτα μελζτθσ τθσ, κατατάςςεται ςτθν κατθγορία ΑΛΛΛ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟ.  
Θ ταχφτθτα μελζτθσ από τθν Χ.Κ. 0+000m εωσ τθν Χ.Κ.0+350 προβλζπεται ςτα Ve=60χλμ/ϊρα και ςτθν ςυνζχεια αυξάνεται ςε 

Ve=70χλμ/ϊρα. Περί τθν Χ.Κ. 1+800m θ ταχφτθτα τθσ οδοφ μειϊνεται ςταδιακά κακϊσ πλθςιάηει ςτον ιςόπεδο ςθματοδοτοφμενο κόμβο με 
τθν Παραλιακι Εκνικι οδό Πρζβεηασ – Θγουμενίτςασ. 

Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ προβλζπεται  να είναι δίιχνθ με μία λωρίδα κυκλοφορίασ πλάτουσ 3,75 μ. και ΛΕΑ 0,25 μ. ανά κατεφκυνςθ 
(Ο.Μ.Ο.Ε.-Δ, κατθγορία οδοφ AΛΛΛ και τυπικι διατομι τφπου β2). Σο πλάτοσ των ερειςμάτων των επιχωμάτων είναι 2,20 μ. (μεγαλφτερα ςε 
περιοχι οδοφωτιςμοφ) και των ορυγμάτων 1,8 μ. με πλευρικι τραπεηοειδι τάφρο ςυλλογισ των υδάτων. τα τμιματα με πλευρικι τάφρο 
ανοικτοφ τφπου ζχει προβλεφκεί επιπρόςκετθ απαλλοτριοφμενθ ηϊνθ πλάτουσ 4m για τθν ςυντιρθςθ των ζργων, τθν διαςφάλιςθ 
μελλοντικισ επζκταςθ ζργων, τθν διαμόρφωςθ ηϊνθσ εξυπθρζτθςθσ παρόδιων ιδιοκτθςιϊν με τθν πρόβλεψθ τεχνικϊν (κιβωτοειδϊν οχετϊν) 
για τθν ελεγχόμενθ διαςφνδεςθ με τθν κφρια αρτθρία. 
  Θ μθκοτομι τθσ οδοφ είναι ιπια ανωφερικι (0,5-2%) κατά τμιματα μζχρι τθν Χ.Κ. 1+300m και ςτθν ςυνζχεια αντίςτοιχα ιπια 
κατωφερικι (0,5-2%)κατά τμιματα μζχρι το τζλοσ τθσ μελζτθσ με άνετεσ κυρτζσ και κοίλεσ καμπφλεσ. Οι επικλίςεισ του οδοςτρϊματοσ 
κυμαίνονται από 2,5-7%. 

Για όλο το τμιμα τθσ ΕΟ.2 (Ακρίβθ - Μονολίκι), ζχουν μελετθκεί θ απαραίτθτθ ςυνδζςθ με τθν κάκετθ οδό τθσ υνδετιριασ οδοφ 2 (Χ.Κ. 
0+717m) και τθν υνδετιρια Οδό 3 για τον χϊρο εξυπθρζτθςθ κοινοφ (Χ.Κ. 0+525m), με διαμόρφωςθ ιςόπεδων κόμβων ςφνκετθσ μορφισ 
κόμβου Σ τφπου V. Αντίςτοιχα ιςόπεδοσ κόμβοσ (μορφισ Σ) ζχει προβλεφκεί  ςτθν Χ.Κ. 0+228 όπου κα πραγματοποιείται θ διαςφνδεςθ τθσ 
ανακαταςκευαςμζνθσ οδοφ (ΕΟ.2) με το καταργοφμενο (υποβακμιηόμενο) τμιμα τθσ υφιςτάμενθσ Εκνικισ Οδοφ Φιλιππιάδασ-Πρζβεηασ 
(κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Δίκτυο) πλθςίον τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. Επίςθσ ςτο τζλοσ τθσ οδοφ θ ςφνδεςθ τθσ με τθν 
Παραλιακι Εκνικι Οδό Θγουμενίτςασ-Πρζβεηασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Δίκυτο) προβλζπεται ιςόπεδοσ ςθματοδοτοφμενοσ κόμβοσ 
με διατιρθςθ των οριηοντιογραφικϊν και μθκοτομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Παραλιακισ ΕΟ και με προςαρμογι των διαπλατφνςεων τθσ 
οδοφ λόγω του Νζου Λςόπεδου Κόμβου. 

Ζχει λθφκεί υπόψθ θ τοποκζτθςθ ιςτϊν θλεκτροφωτιςμοφ ςε όλο το μικοσ των ιςόπεδων κόμβων και ζχει ςυνταχκεί υδραυλικι και 
γεωτεχνικι μελζτθ (ςφμφωνα με τθν οποία κατά τθν ανακαταςκευι απαιτείται θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου εδάφουσ με γεωπλζγματα μζχρι 
βάκουσ 40 εκ. ςε όλο το μικοσ τθσ διαπλάτυνςθσ τθσ οδοφ και όπου αυτό είναι δυνατό, να εφαρμοςτεί και ςτισ τάφρουσ ςυνζχειασ), για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου κακϊσ και μελζτεσ για τθν οριηόντια και κατακόρυφθσ ςιμανςθσ και αςφάλιςθ (κατά ΟΜΟΕ-ΑΟ) τθσ οδοφ για όλο το 
μικοσ τθσ. 

ΑΔΑ: ΩΧΙΟ7Λ9-64Γ



6 

 

 
 

 Σθσ Κφριασ Οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ. 
 

 
 

Που χωροκετείται ωσ νζοσ Οδικόσ Άξονασ βορείωσ τθσ ΒΛ.ΠΕ Πρζβεηασ ςυνολικοφ μικουσ περί τα 2.2km. 
Πρόκειται για δρόμο όπου θ κφρια αρτθρία προβλζπεται ωσ ταχείασ κυκλοφορίασ με ταχφτθτα μελζτθσ Ve=80χλμ/ϊρα. Βάςθ των 

λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν εξυπθρζτθςθσ ςφνδεςθσ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι με περιοριςμοφσ ςτθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ των παρόδιων 
ιδιοκτθςιϊν και τθν υψθλι ταχφτθτα μελζτθσ τθσ θ κφρια αρτθρία κατατάςςεται ςτθν κατθγορία ΑΛΛ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟ, ενϊ θ ςφνδεςθ και 
εξυπθρζτθςθ των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν και των κάκετων οδϊν πραγματοποιείται με το εκατζρωκεν παράπλευρο δίκτυο και τθν διαμόρφωςθ 
κυκλικϊν κόμβων (κυκλικζσ πλατείεσ) ςφνδεςθσ.  

 Θ αρχι μελζτθσ τθσ οδοφ ξεκινάει από τθ ςφνδεςθ τθσ με τθν Τφιςτάμενθ Εκνικι Οδό Πρζβεηασ – Φιλιππιάδασ Λωαννίνων (Τφιςτάμενεσ 
Οδοί 1&2, κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Δίκτυο), μζςω τθσ Κυκλικισ Πλατείασ 1. Περί τθν Χ.Κ. 0+770 προβλζπεται θ ςφνδεςθ τθσ χάραξθσ 
με το υφιςτάμενο δίκτυο ςτο ανατολικό άκρο τθσ ΒΛ.ΠΕ και τθν μελλοντικι εφαρμογι του ςχεδίου τθσ ΒΛ.ΠΕ μζςω τθσ Κυκλικισ Πλατείασ 2. Εν 
ςυνεχεία θ χάραξθ κινείται βορείωσ τθσ ΒΛΠΕ και περί τθν Χ.Κ. 1+900 προβλζπεται νζα ςφνδεςθ τθσ χάραξθσ με το υφιςτάμενο δίκτυο και τθν 
είςοδο ςτθν ΒΛ.ΠΕ μζςω τθσ Κυκλικισ Πλατείασ 3. το τζλοσ τθσ μελζτθσ θ χάραξθ ςυνδζεται με τθν Τφιςτάμενθ Παραλιακι οδό Πρζβεηασ – 
Θγουμενίτςασ μζςω του ανιςόπεδου κόμβου, των κλάδων A,B,C,D και τθσ Κυκλικισ Πλατείασ 4. 

Οριηοντιογραφικά θ χάραξθ είναι γενικά ευκυτενισ με άνετεσ καμπφλεσ.  
Μθκοτομικά ζχει ιπιεσ κλίςεισ (μζγιςτθ 2,00%).  
Θ τυπικι διατομι του κφριου άξονα προβλζπεται να είναι τετράιχνθ με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ πλάτουσ 3,50μ. κάκε 

μία και ΛΕΑ 0,50μ. ενϊ ςτθν κεντρικι νθςίδα προβλζπεται να καταςκευαςκεί πεηοδρόμιο πλάτουσ 3,00μ. μαηί με τα κραςπεδόρεικρα. 
(Ο.Μ.Ο.Ε. –Δ κατθγορία οδοφ ΑIΛ, τυπικι διατομι β4νς). Σο πλάτοσ των ερειςμάτων των επιχωμάτων είναι 2,50 μ. και των ορυγμάτων 3,75 μ. 
με πλευρικι επενδεδυμζνθ τραπεηοειδοφσ τάφρου (gutter) για τθν απορροι των ομβρίων. Επιπρόςκετα ςφμφωνα πάντα με τθν Γεωτεχνικι 
μελζτθ ςυνιςτάται θ εξυγίανςθ του υφιςτάμενου εδάφουσ ςε βάκοσ 60 εκ. 

Σο παράπλευρο δίκτυο αναπτφςςεται εκατζρωκεν των δφο πλευρϊν τθσ κφριασ αρτθρίασ με τυπικι διατομι τφπου η2 με δφο λωρίδεσ 
κυκλοφορίασ βαςικοφ πλάτουσ 2,5m πρόςκετου ΛΕΑ 0.25m θ κάκε μία και με πλάτοσ ερειςμάτων 0,75 μ εκατζρωκεν των οριογραμμϊν. 
Καταταςςόμενο ςτθν κατθγορία Θ1 με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα και εξαςφαλίηει τθν ςυνδεςιμότθτα και εξυπθρζτθςθ των παρόδιων 
ιδιοκτθςιϊν και των κάκετων οδϊν. 

 
Ανιςόπεδοσ Κόμβοσ "Μφτικα" επί τθσ Παραλιακι Εκνικισ Οδοφ Πρζβεηασ – Θγουμενίτςασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό 

Δίκτυο). 
Προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ ανιςόπεδθ ςφνδεςθ του Βορείου Άξονα ΒΛΠΕ (μετά τθν προςαρμογι των παράπλευρων οδϊν επί του 

κυκλικοφ κόμβου 3), με τθν Τφιςτάμενθ Παραλιακι Εκνικι Οδό Πρζβεηασ- Θγουμενίτςασ προβλζπεται διαμόρφωςθ ανιςόπεδου κόμβου με 
ανφψωςθ τθσ μθκοτομισ τθσ Παραλιακισ Ε.Ο. Θ ταχφτθτα μελζτθσ τθσ Παραλιακισ οδοφ προβλζπεται Ve=50χλμ/ϊρα. Παράλλθλα 
προβλεπεται διαπλάτυνςθ του οδοςτρϊματοσ για τθν δθμιουργία των απαραίτθτων λωρίδων επιτάχυνςθσ – επιβράδυνςθσ.  

Οριηοντιογραφικά οι καμπφλεσ είναι μεγάλεσ. Θ μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ είναι 6%. Θ κυρτι καμπφλθ που χρθςιμοποιικθκε είναι 1450μ. 
και θ ελάχιςτθ κοίλθ 1800μ. Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ περιλαμβάνει μία (1) λωρίδα ανά κατεφκυνςθ πλάτουσ 3.75μ, ΛΕΑ 1.75μ, λωρίδα 
κακοδιγθςθσ πλάτουσ 0.50μ ενϊ ςτθν μζςθ προβλζπεται θ καταςκευι κεντρικισ νθςίδασ New Jersey ςυνολικοφ πλάτουσ 0.60μ. Μετά το 
πζρασ των λωρίδων επιτάχυνςθσ – επιβράδυνςθσ γίνεται διακοπι τθσ κεντρικισ νθςίδασ και ςε μικοσ 30μ πραγματοποιείται προςαρμογι τθσ 
οδοφ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

Επίςθσ επιςθμαίνεται ότι από τθν Χ.Κ. 0+145 ζωσ τθν Χ.Κ. 0+200 περίπου και αριςτερά ζχει γίνει πρόβλεψθ για τθν ςφνδεςθ του 
υφιςτάμενου Πρατθρίου Τγρϊν Καυςίμων. Θ εξυπθρζτθςθ των οχθμάτων κακϊσ και ο ανεφοδιαςμόσ των εγκαταςτάςεων κα μπορεί να 
γίνεται αποκλειςτικά μζςω του Κλάδο C και τθσ λωρίδασ επιτάχυνςθσ του. 

Για τθν λωρίδα επιβράδυνςθσ από Πρζβεηα προσ Θγουμενίτςα ιςχφει ότι: Ηϊνθ Επιβράδυνςθσ Lr=15μ. (Ve=50χλμ/ϊρα, Vs=30χλμ/ϊρα, 
i=0,5%), Ηϊνθ εξόδου Ld=40μ. 

Για τθν λωρίδα επιβράδυνςθσ από Θγουμενίτςα προσ Πρζβεηα ιςχφει ότι: Ηϊνθ Επιβράδυνςθσ Lr=15μ. (Ve=50χλμ/ϊρα, Vs=30χλμ/ϊρα, i=-
0,5%), Ηϊνθ εξόδου Ld=40μ. 

Για τθν λωρίδα επιτάχυνςθσ από Πρζβεηα προσ Θγουμενίτςα ιςχφει ότι: Ηϊνθ Επιτάχυνςθσ La=30μ. (Ve=50χλμ/ϊρα, Va=30χλμ/ϊρα, 
i=0,5%), Ηϊνθ χειριςμοφ Lm=100μ.,  Ηϊνθ ενςωμάτωςθσ Le=60μ. 

Για τθν λωρίδα επιτάχυνςθσ από Θγουμενίτςα προσ Πρζβεηα ιςχφει ότι: Ηϊνθ Επιτάχυνςθσ La=25μ. (Ve=50χλμ/ϊρα, Va=30χλμ/ϊρα, i=-
0,5%), Ηϊνθ χειριςμοφ Lm=100μ.,  Ηϊνθ ενςωμάτωςθσ Le=60μ. 

 Ενϊ ζχει λθφκεί υπόψθ θ τοποκζτθςθ ιςτϊν θλεκτροφωτιςμοφ ςε όλο το μικοσ του κόμβου. 
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Για τθν διαμόρφωςθ του ανιςόπεδου κόμβου ζχουν μελετθκεί τα απαραίτθτα τεχνικά (κιβϊτιο με πτερυγότοιχουσ και πλάκεσ πρόςβαςθσ) 
το οποίο κα ζχει τθν δυνατότθτα πλευρικισ επζκταςθσ ςε πικανι μελλοντικι αναβάκμιςθ τθσ διατομισ τθσ Παραλιακισ Ε.Ο από δίιχνθ ςε 
τετράιχνθ.   
 

Κλάδοι φνδεςθσ Νζασ Οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ με Παραλιακι ΕΟ Πρζβεηασ - Θγουμενίτςασ  
Κλάδοσ Α 
Ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ επιτρζπει τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν Παραλιακι ΕΟ ςτθν κατεφκυνςθ από Πρζβεηα προσ Θγουμενίτςα και τθ 

ςφνδεςθ με τον άξονα τθσ ΒΛΠΕ ςτθν κατεφκυνςθ προσ Ε.Ο. Πρζβεηα – Λωάννινα. Θ ταχφτθτα μελζτθσ του είναι για Ve=30χλμ/ϊρα. Θ ελάχιςτθ 
οριηοντιογραφικι ακτίνα του είναι 42.25μ ενϊ μθκοτομικά ζχει μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ 6%, κυρτι καμπφλθ 650μ. και κοίλθ καμπφλθ 300μ. Σο 
πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ είναι 6.00μ, ενϊ το πλάτοσ των ερειςμάτων των επιχωμάτων είναι 2,00 μ. όπου διαπλατφνονται κατά 0,75 μ. ςε 
περιπτϊςεισ οδοφωτιςμοφ και των ορυγμάτων 3,75 μ. με καταςκευι επενδεδυμζνθσ τραπεηοειδοφσ τάφρου (gutter) για τθν απορροι των 
υδάτων. 

 
Κλάδοσ Β 
Ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ επιτρζπει τθν ζξοδο από τον άξονα τθσ ΒΛΠΕ και τθν είςοδο των οχθμάτων ςτθν Παραλιακι ΕΟ ςτθν κατεφκυνςθ 

από Πρζβεηα προσ Θγουμενίτςα. Θ ταχφτθτα μελζτθσ του είναι για Ve=30χλμ/ϊρα. Θ ελάχιςτθ οριηοντιογραφικι ακτίνα του είναι 37.00μ ενϊ 
μθκοτομικά ζχει μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ 5%, κυρτι καμπφλθ 600μ. και κοίλθ καμπφλθ 350μ. Σο πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ είναι 6.00μ, ενϊ το 
πλάτοσ των ερειςμάτων των επιχωμάτων είναι 2,00 μ. όπου διαπλατφνονται κατά 0,75 μ. ςε περιπτϊςεισ οδοφωτιςμοφ και των ορυγμάτων 3,75 
μ. με καταςκευι επενδεδυμζνθσ τραπεηοειδοφσ τάφρου (gutter) για τθν απορροι των υδάτων. 

 
Κλάδοσ C 
Ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ επιτρζπει τθν είςοδο των οχθμάτων ςτθν Παραλιακι ΕΟ ςτθν κατεφκυνςθ από Θγουμενίτςα προσ Πρζβεηα. Θ 

ταχφτθτα μελζτθσ του είναι για Ve=30χλμ/ϊρα. Θ ελάχιςτθ οριηοντιογραφικι ακτίνα του είναι 30.00μ ενϊ μθκοτομικά ζχει μζγιςτθ κατά μικοσ 
κλίςθ 6%, κυρτι καμπφλθ 500μ. και κοίλθ καμπφλθ 350μ. Σο πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ είναι 6.00μ, ενϊ το πλάτοσ των ερειςμάτων των 
επιχωμάτων είναι 2,00 μ. όπου διαπλατφνονται κατά 0,75 μ. ςε περιπτϊςεισ οδοφωτιςμοφ και των ορυγμάτων 3,75 μ. με καταςκευι 
επενδεδυμζνθσ τραπεηοειδοφσ τάφρου (gutter) για τθν απορροι των υδάτων. 

 
Κλάδοσ D 
Ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ επιτρζπει τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν Παραλιακι ΕΟ ςτθν κατεφκυνςθ από Θγουμενίτςα προσ Πρζβεηα. Θ 

ταχφτθτα μελζτθσ του είναι για Ve=30χλμ/ϊρα. Θ ελάχιςτθ οριηοντιογραφικι ακτίνα του είναι 30.00μ ενϊ μθκοτομικά ζχει μζγιςτθ κατά μικοσ 
κλίςθ 6%, κυρτι καμπφλθ 800μ. και κοίλθ καμπφλθ 650μ. Σο πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ είναι 6.00μ. ενϊ το πλάτοσ των ερειςμάτων των 
επιχωμάτων είναι 2,00 μ. όπου διαπλατφνονται κατά 0,75 μ. ςε περιπτϊςεισ οδοφωτιςμοφ και των ορυγμάτων 3,75 μ. με καταςκευι 
επενδεδυμζνθσ τραπεηοειδοφσ τάφρου (gutter) για τθν απορροι των υδάτων. 

 
Κυκλικοί Κόμβοι 1, 2, 3, 4 - Κυκλικζσ Πλατείεσ 
Οι κυκλικζσ πλατείεσ επιτρζπουν τθν ςφνδεςθ του κεντρικοφ άξονα τθσ ΒΛΠΕ με το παράπλευρο δίκτυο και το υπάρχον οδικό δίκτυο. Οι 

ταχφτθτεσ μελζτθσ τουσ Ve=20-30χλμ/ϊρα περίπου. Αποτελοφνται από δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ςυνολικοφ πλάτουσ 3.50μ θ κάκε μία και από 
μια λωρίδα κακοδιγθςθσ αριςτερά και δεξιά ςυνολικοφ πλάτουσ 0,5μ θ κάκε μία. Είναι μονοκλινείσ προσ το εξωτερικό τθσ καμπφλθσ τουσ. το 
εςωτερικό του κυκλικοφ τόξου ζχει προβλεφκεί θ καταςκευι υπερβατι ηϊνθσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οχιματα που διακζτουν μεγάλο 
μεταξόνιο (λεωφορεία, φορτθγά κλπ). Επίςθσ προβλζπεται θ χριςθ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ. 

 
φνδεςθ Κυκλικισ Πλατείασ 4 
Θ ςυγκεκριμζνθ οδόσ ςυνδζει τθν Κυκλικι Πλατεία 4 με το υφιςτάμενο οδικό δίκτυο. Θ κατθγορία τθσ οδοφ είναι ΑV με ταχφτθτα μελζτθσ Ve 

=40χλμ/ϊρα. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 200,62μ. Θ χάραξθ τθσ οδοφ είναι άνετθ τόςο οριηοντιογραφικά όςο και μθκοτομικά με μεγάλεσ 
καμπφλεσ και ιπιεσ κλίςεισ. Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ είναι τφπου ε2. 

 
φνδεςθ ΒΙΠΕ 
Θ ςυγκεκριμζνθ οδόσ ςυνδζει τθν Κυκλικι Πλατεία 3 με το υφιςτάμενο οδικό δίκτυο. Θ κατθγορία τθσ οδοφ είναι ΑV με ταχφτθτα μελζτθσ Ve 

=40χλμ/ϊρα. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 78,68μ. Θ χάραξθ τθσ οδοφ είναι άνετθ τόςο οριηοντιογραφικά όςο και μθκοτομικά με μεγάλεσ 
καμπφλεσ και ιπιεσ κλίςεισ. 

 
Παράπλευρο δίκτυο διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορίασ 
ΑSR1 
Ο αριςτερόσ παράπλευροσ ΑSR1 ςυνδζει τισ υφιςτάμενεσ ιδιοκτθςίεσ και το δίκτυο τθσ ΒΛΠΕ με τθν Κυκλικι Πλατεία 1. Ανικει ςτθν 

κατθγορία Θ1 με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 833.45μ. Θ χάραξθ τθσ οδοφ είναι γενικά ευκυτενισ τόςο 
οριηοντιογραφικά όςο και μθκοτομικά με μεγάλεσ καμπφλεσ και ιπιεσ κλίςεισ. Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ είναι τφπου η2 και το πλάτοσ των 
ερειςμάτων είναι 0,75 μ. 

 
ΑSR2 
Ο αριςτερόσ παράπλευροσ ΑSR2 αποκακιςτά το υφιςτάμενο παράπλευρο δίκτυο τθσ ΒΛΠΕ. Ανικει ςτθν κατθγορία Θ1 με ταχφτθτα μελζτθσ  

Ve =30χλμ/ϊρα. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 60.35μ. Οριηοντιογραφικά ζχει μια καμπφλθ 30μ ενϊ μθκοτομικά ζχει μεγάλεσ καμπφλεσ και 
ιπιεσ κλίςεισ. Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ είναι τφπου η2 και το πλάτοσ των ερειςμάτων είναι 0,75 μ. 

 
ΑSR3 
Ο αριςτερόσ παράπλευροσ ΑSR3 ςυνδζει το υφιςτάμενο παράπλευρο δίκτυο τθσ ΒΛΠΕ με τθν Κυκλικι Πλατεία 3. Ανικει ςτθν κατθγορία Θ1 

με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 48.07μ. . Οριηοντιογραφικά ζχει μια καμπφλθ 20μ  ενϊ μθκοτομικά με 
μεγάλεσ καμπφλεσ. Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ είναι τφπου η2 και το πλάτοσ των ερειςμάτων είναι 0,75 μ. 
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ΔSR1 
Ο δεξιόσ παράπλευροσ ΔSR1 ςυνδζει τισ υφιςτάμενεσ ιδιοκτθςίεσ με τθν Τφιςτάμενθ Ε.Ο. Πρζβεηασ – Λωαννίνων, τθν Κυκλικι Πλατεία 2 και 

τθν Κυκλικι Πλατεία 3. Ανικει ςτθν κατθγορία Θ1 με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 1990.78μ. Θ χάραξθ 
τθσ οδοφ είναι γενικά ευκυτενισ τόςο οριηοντιογραφικά όςο και μθκοτομικά με μεγάλεσ καμπφλεσ και ιπιεσ κλίςεισ. Θ τυπικι διατομι τθσ οδοφ 
είναι τφπου η2 και το πλάτοσ των ερειςμάτων είναι 0,75 μ. 

 
Τφιςτάμενεσ Ε.Ο. 1 & 2 (ΕΟ Ιωαννίνων-Φιλιππιάδασ-Πρζβεηασ) 
Οι δφο χαράξεισ ουςιαςτικά αποτελοφν προςαρμογι τθσ υφιςτάμενθσ Εκνικισ Οδοφ Πρζβεηασ – Φιλιππιάδασ-Λωαννίνων ςτθν διαμόρφωςθ 

του Λςόπεδου Κόμβου με τθν Κυκλικι Πλατεία 1 και τον Βόρειο άξονα ΒΛΠΕ. Θ ταχφτθτα μελζτθσ τουσ είναι Ve =20χλμ/ϊρα περίπου. Θ τυπικι 
διατομι τουσ προβλζπεται να είναι τετράιχνθ με δφο λωρίδεσ ανά κατεφκυνςθ πλάτουσ 3,50μ. κάκε μία και ΛΕΑ 0,50μ. ενϊ ςτθν κεντρικι νθςίδα 
να καταςκευαςκεί πεηοδρόμιο πλάτουσ 3,00μ. μαηί με τα κραςπεδόρεικρα. (Ο.Μ.Ο.Ε. –Δ κατθγορία οδοφ ΑIΛ, τυπικι διατομι β4νς). 
 

Λοιπζσ πλθροφορίεσ Οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ. 
Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ Νζασ Αρτθρίασ ΒΛ.ΠΕ εκπονικθκαν υδραυλικι μελζτθ με πρόβλεψθ των υδραυλικϊν ζργων υδροςυλλογισ τθσ οδοφ 

αλλά και των γειτνιάηουςων λεκανϊν απορροισ, με πρόβλεψθ των απαραίτθτων τάφρων ανοικτοφ τφπου και των τεχνικϊν (κιβϊτια οχετϊν). τθν 
Κτθματολογικι μελζτθ του ζργου ζχει προβλεφκεί ηϊνθ επζκταςθσ των ορίων απαλλοτρίωςθσ περί τα 3-4m από το εφροσ κατάλλθψθσ των ζργων 
για λόγουσ ςυντιρθςθσ, προςταςίασ, τυχϊν μελλοντικισ επζκταςθσ αλλά και για τθν διαμόρφωςθ ηωνϊν προςζγγιςθσ και ελεγχόμενθσ  ςφνδεςθσ 
των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν με το παράπλευρο δίκτυο μζςω τεχνικϊν (κιβωτοειδϊν οχετϊν) ςε τμιματα που απαιτείται θ διαμόρφωςθ 
υδραυλικϊν τάφρων ανοικτοφ τφπου ςτα εξωτερικά όρια τθσ παράπλευρθσ οδοφ (ΔSR1). 

Παράλλθλα ζχουν εκπονθκεί Θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ με πρόβλεψθ τοποκζτθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ ςε όλο το μικοσ τθσ Αρτθρίασ 
ΒΛ.ΠΕ, ςτουσ κυκλικοφσ κόμβουσ και κατά τθν ανάπτυξθ του Ανιςόπεδου Κόμβου "Μφτικα" και τθν ανάπτυξθ των κλάδων ςφνδεςθσ του. 

Επίςθσ ζχουν εκπονθκεί μελζτεσ πραςίνου και φφτευςθσ κακϊσ και μελζτθσ οριηόντιασ και κατακόρυφθσ ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ για όλα 
τα αναφερόμενα τμιματα τθσ κφριασ αρτθρίασ. 
 

Δ. Και λαμβάνοντασ υπ όψθ ότι: 
 Ο κφριοσ οδικόσ άξονασ ΕΟ.2 (Ακρίβθ-Μονολίκι) είναι ενταγμζνοσ ιδθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ) 

και θ ανακαταςκευι του κα βελτιϊςει τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ζναντι τθσ υφιςτάμενθσ χάραξθσ και τα επίπεδα 
αςφάλειασ του με παράλλθλθ βελτίωςθ τθσ ταχφτθτασ λειτουργίασ του, κα βελτιϊςει τθν ςυνδεςιμότθτα με τον οικιςμό τθσ μυρτοφλασ 
(υνδετιρια Οδόσ 2) και κα εξαςφαλίςει ςυνδεςιμότθτα με τον νζο χϊρο εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν και πολιτϊν, πλθςίον εκκεςιακοφ χϊρου 
και τθν επιςκεψιμότθτα του Αρχαιολογικοφ Πάρκου Νικόπολθσ.  
Κα παραλάβει τθν κίνθςθ από τθν Εκνικι Οδό Λωαννίνων-Φιλιππιάδασ-Πρζβεηασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο) ςτθν 
κζςθ Ακρίβθ, λόγω κατάργθςθσ του τμιματοσ τθσ υφιςτάμενθσ ΕΟ εντόσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ και κα τθν διοχετεφςει ςτθν 
Παραλιακι ΕΟ Θγουμενίτςασ-Πρζβεηασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο) με τθν διαμόρφωςθ νζου ιςόπεδου 
ςθματοδοτοφμενου κόμβου. 
 

 Θ κφρια οδικι αρτθρία ΒΙ.ΠΕ με το παράπλευρο δίκτυο ASR και ΔSR, τουσ κυκλικοφσ κόμβουσ (1, 2 , 3 , 4), τθν διαμόρφωςθ του 
Ανιςόπεδου Κόμβου "Μφτικα" με τουσ κλάδουσ εξυπθρζτθςθσ (Α,Β,C,D) αφορά τον ςχεδιαςμό και τθν διάνοιξθ και καταςκευι νζασ οδοφ 
με χαρακτθριςτικά υψθλϊν ταχυτιτων κυκλοφορίασ, προςφζροντασ μια νζα διαςφνδεςθ τθσ Παραλιακισ Οδοφ Θγουμενίτςασ-Πρζβεηασ με 
τθν πόλθ τθσ Πρζβεηασ, με παράλλθλθ διαςφνδεςθ τθσ ΒΛ.ΠΕ από το Βόρειο τμιμα ανάπτυξθσ τθσ και των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν, ςε κζςθ 
(ςτο φψοσ του νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου) που προςεγγίηει χωροκετικά το λιμάνι τθσ Πρζβεηασ και δίνει τθν δυνατότθτα μελλοντικισ 
αμεςότερθσ ςφνδεςθσ τουσ με τθν ςφνταξθ απαραίτθτων ςυγκοινωνιακϊν μελετϊν. Επίςθσ κα αποτελζςει ζναν ςφγχρονο νζο οδικό άξονα 
υψθλϊν λειτουργικϊν και γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν και  ςφγχρονων επιπζδων αςφαλείασ.  

 
 Θ πορεία των επιμζρουσ ςταδίων εξζλιξθσ τθσ μελζτθσ και θ κατάργθςθ του τμιματοσ τθσ ΕΟ Ιωαννίνων-Φιλιππιάδασ-Πρζβεηασ εντόσ τθσ 

παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ(από τον κόμβο Ακρίβθ ζωσ τα Παλαιοχριςτιανικά τείχθ και από τθν Ωραία Πφλθ ζωσ τθν ευρφτερθ περιοχι 
τθσ νότιασ Ρωμαϊκισ πφλθσ), με αποκοπι τθσ ςτθν κζςθ Ακρίβθ και με παράλλθλθ πρόβλεψθ παροχζτευςθσ τθσ κυκλοφορίασ προσ τον 
ανακαταςκευαςμζνο κφριο οδικό άξονα ΕΟ.2 (Ακρίβθ-Μονολίκι) και εν ςυνεχεία από τθν Παραλιακι ΕΟ Θγουμενίτςασ-Πρζβεηασ θ 
ςφνδεςθ με τθν περιοχι τθσ ΒΛ.ΠΕ με τθν δθμιουργία τθσ Νζασ Κφριασ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ με τον τελικό ςχεδιαςμό αυτισ (Ανιςόπεδοσ Κόμβοσ, 
κλάδοι ςφνδεςθσ, Κυκλικοί κόμβοι, Κφρια Αρτθρία, Παράπλευρο οδικό δίκτυο και ςυνδεςιμότθτα με κάκετεσ οδοφσ), κακορίςτθκε από τισ 
ςχετικζσ Τπουργικζσ αποφάςεισ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ κατόπιν ςχετικϊν γνωμοδοτιςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθσ 
εξζταςθ τουσ από το ΚΑ κακϊσ και από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Τπουργείο Περιβάλλοντοσ για τθν χοριγθςθ τθσ ςχετικισ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του ζργου.  
Ειδικότερα ςε ςυνζχεια εξζταςθσ των προμελετϊν και των οριςτικϊν μελετϊν από το ΚΑ ςτα διάφορα ςτάδια εξζλιξθσ τθσ και ζχοντασ 
υπόψθ ότι τα ςυγκοινωνιακά ζργα βρίςκονται εντόσ τθσ Ηϊνθσ Α (Αρτθρία ΕΟ.2) και ςτα όρια τθσ Ηϊνθσ Β (Σμιμα Αρτθρία ΒΛ.ΠΕ, ΚΚ2-ΚΚ3) 
του Αρχαιολογικοφ Πάρκου Νικόπολθσ (ΦΕΚ 781/Δ/1991), εκδόκθκαν οι κάτωκι Τπουργικζσ αποφάςεισ:  

- ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαςθ του  Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ 
- ΤΠΑΛΚΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΛΠΚΑ/ΣΑΧ/44486/20372/2964/1490/5-6-2013 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Παιδεία & Κρθςκευμάτων 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
- ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΛΠΚΑ/ΣΠΚΑΧΜΑΕ/311878/186671/12513/3750/23-12-2016(3-1-2017) απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ 
Με τισ οποίεσ κακορίςτθκε θ χωροκζτθςθ, χάραξθ και τα επιμζρουσ γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των ανωτζρω κφριων οδικϊν αξόνων και 
αποςκοποφν ςτθν ςυγκοινωνιακι αναβάκμιςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ αποβλζποντασ: 

 ςτθν αποςυμφόρθςθ του αρχαιολογικοφ Χϊρου από τθν διερχόμενθ κυκλοφορία των οχθμάτων 

 ςτον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό του χϊρου ςε ςχζςθ με τουσ γειτονικοφσ κοινόχρθςτουσ - κοινωφελείσ χϊρουσ, τισ χριςεισ γθσ και τα 
διπλανά πολεοδομικά διαμερίςματα 
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 ςτθν βελτίωςθ του επιπζδου αςφαλισ κυκλοφοριακισ εξυπθρζτθςθσ και διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν και των τουριςτϊν 
ςτον Χϊρο τθσ Αρχαίασ Νικόπολθσ, με παράλλθλθ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ και παραμονισ των Σουριςτικϊν Λεωφορείων  

 ςτθ βελτίωςθ των επιπζδων των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ διερχόμενουσ χριςτεσ και επιςκζπτεσ με δθμιουργία αςφαλϊν και 
ςφγχρονων ςυνδζςεων με χϊρουσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, χϊρουσ ςτάκμευςθσ και εξυπθρζτθςθσ με παράλλθλθ 
προςβαςιμότθτα ςε εκκεςιακοφσ χϊρουσ. 

 ςτθν αναβάκμιςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

 ςτθν αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ τθσ ΒΛ.ΠΕ με παράλλθλθ ςυνδεςιμότθτα του οικιςμοφ του Μφτικα με τθν δθμιουργία εναλλακτικισ πφλθσ 
ειςόδου τθσ πόλθσ τθσ Πρζβεηασ και των λειτουργικϊν χριςεων ςτο βόρειο χωροκετθμζνο τμιμα τθσ. 
 
Οι δφο άξονεσ  

 Οι δφο κφριοι Οδικοί Άξονεσ τθσ μελζτθσ του κζματοσ πλθροφν τισ προυποκζςεισ ζνταξθσ τουσ κατά κφριο λόγο ςτο Σριτεφον Εκνικό 
Δίκτυο βάςει του Π.Δ. 209/98, αρκ.1, παρ. 1.γ. (ΦΕΚ 169/Α/15-7-1998) ι δευτερευόντωσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Δίκτυο βάςει του Π.Δ. 
209/98, αρκ.1, παρ. 1.β. 

- Με τον κφριο οδικό άξονα ΕΟ.2, καταταςςόμενο ςτο Σριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο, ωσ αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθ ΕΟ (κατάταξθσ 
ςτο Δευτερεφον Εκνικό Δίκτυο, ΕΟ. _ Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ) με νζα χάραξθ ι εξυπθρετϊντασ μετακινιςεισ ςε περιοχζσ με 
αρχαιολογικό, τουριςτικό, ιςτορικό ι αναπτυξιακό ενδιαφζρον ι εναλλακτικά παραμζνοντασ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο ωσ 
οδόσ υπό ανακαταςκευι χωρίσ ζντονθ παραλλαγι χάραξθσ ι διατθρϊντασ τθν υφιςτάμενθ κατάταξθ τθσ και επιπροςκζτωσ ωσ 
λειτουργικι ςυνζχεια τθσ Ε.Ο Λωαννίνων-Φιλιππιάδασ-Πρζβεηασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικο Οδικό Δίκτυο) με τθν κατάργθςθ τθσ 
ςτο τμιμα εντόσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. 

- Με τθν κφρια οδικι Αρτθρία ΒΙ.ΠΕ,  καταταςςόμενθ ςτο Σριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο, ωσ νζα χάραξθ και καταςκευι με λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά υψθλϊν ταχυτιτων κυκλοφορίασ ι εξυπθρετϊντασ μετακινιςεισ ςε περιοχζσ με αρχαιολογικό, τουριςτικό, ιςτορικό ι 
αναπτυξιακό ενδιαφζρον ι εναλλακτικά καταταςςόμενθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο, ωσ ςυνδετιρια οδόσ τθσ Παραλιακισ Ε.Ο 
Θγουμενίτςασ-Πρζβεηασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο) με τθν διαμόρφωςθ Ανιςόπεδου κόμβου, με τθν ΕΟ 
Λωαννίνων-Φιλιππιάδασ-Πρζβεηασ (κατάταξθσ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο) ςτο φψοσ του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου με τον 
Κυκλικό Κόμβο 1, ςε ςυνζχεια του καταργοφμενου τμιματοσ τθσ εντόσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. 

 
ε κάκε περίπτωςθ θ αρμοδιότθτα κατάταξθσ (διατιρθςθσ ι ζνταξθσ ςτο δευτερεφων ι τριτεφων ΕΟΔ) και αρίκμθςθσ των ανωτζρω 

οδικϊν τμθμάτων ανικει ςτο Τπουργείο Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, ςε ςυνζχεια ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το 
Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου.   

 
 Σα ςυνολικά ζργα τθσ μελζτθσ και ειδικότερα οι δφο προαναφερόμενοι άξονεσ ςυνοδεφονται απϋόλεσ τισ απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ 

όπωσ ζχει προαναφερκεί και προγραμματίηεται να χρθματοδοτθκοφν ςτα πλαίςια του ζργου (Παράκαμψθ Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά Ζργα 
Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ χϊρου Νικόπολθσ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου) από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα "Ιπειροσ" με άξονα προτεραιότθτασ 
3 "Ενίςχυςθ Τποδομϊν Μεταφορϊν", με προγραμματιηόμενθ Δθμοπράτθςθ και υμβαςιοποίθςθ για τθν καταςκευι τουσ εντόσ του 2019. 
Με εκτιμϊμενθ ολοκλιρωςθ καταςκευισ τουσ τμθματικά εντόσ 2 ετϊν και ςτο ςφνολό τουσ εωσ το 2021. 
 

 Με βάςθ τθν ανάγκθ επικαιροποίθςθσ (τθσ ΕΟ.2 μελετθσ=ΕΟ.19) και χαρακτθριςμοφ των οδϊν που αναφζρονται ςτο κζμα, για να 
προςτατευκεί θ ηϊνθ διζλευςθσ των οδϊν και να  για να εναρμονίηονται οι ανάλογεσ νομοκετικζσ διατάξεισ ςτθν φάςθ καταςκευισ και τθσ 
λειτουργικισ χριςθσ τουσ. 

Ειςθγοφμαςτε 
 

Σθν λιψθ Θετικισ απόφαςθσ για αποδοχι Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ τουσ ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των 
δφο κφριων οδικϊν αξόνων τθσ μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)" 
που ςυνδζονται με το Εκνικό Δίκτυο και ειδικότερα: 
 
 Σου κφριου οδικοφ άξονα ΕΟ2 τθσ μελζτθσ που χωροκετείται από τον κόμβο Ακρίβθ εϊσ τον κόμβο Μονολικίου με χιλιομζτρθςθ από ΧΚ. 

0+000m εϊσ 1+843m, θ οποία είναι ενταγμζνθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ) και προβλζπεται θ 
ανακαταςκευι τθσ (με κατθγορία κατάταξθσ ΑΛΛΛ κατά ΟΜΟΕ, τυπικι διατομι τφπου β2 με μία λωρίδα κυκλοφορίασ ανα κατεφκυνςθ και 
ταχφτθτα μελζτθσ V=60-70km/hr) με παράλλθλθ πρόβλεψθ υποβάκμιςθσ-κατάργθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ΕΟ.21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - 
Πρζβεηασ) ςτο τμιμα που διζρχεται εντόσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ. 
 

 Σθσ κφριασ οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ, που χωροκετείται ωσ νζοσ οδικόσ Άξονασ βορείοσ τθσ ΒΛ.ΠΕ Πρζβεηασ από το Κυκλικό Κόμβο 1, επί τθσ ΕΟ. 
21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - Πρζβεηασ) ςτο φψοσ του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πρζβεηασ, με ενδιάμεςουσ Κυκλικοφσ Κόμβουσ 2&3 και 
εϊσ τον Κυκλικό Κόμβο 4 πλθςίον του Οικιςμοφ Μφτικα, με τθν διαμόρφωςθ του Ανιςόπεδου Κόμβου Μφτικα επί τθσ Παραλιακισ ΕΟ. 
(Θγουμενίτςασ-Μόρφθ-Πρζβεηα-Άκτιο-Βόνιτςα), μετά των κλάδων ςφνδεςθσ Α,Β,C,D και του παράπλευρου δικτφου ASR, ΔSR.  
Mε χιλιομζτρθςθ τθσ κφριασ αρτθρίασ από Χ.Κ. 0+000m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 1) εϊσ τθν Χ.Κ. 2+184m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 4), με πρόβλεψθ νζασ 
διάνοιξθσ και καταςκευισ τθσ οδικισ αρτθρίασ (κατθγορίασ κατάταξθσ ΑΛΛ ταχείασ κυκλοφορίασ κατά ΟΜΟΕ, τυπικισ διατομισ τφπου β4νς 
τετράιχνθσ με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανα κατεφκυνςθ και διαχωριηόμενθ νθςίδα και με ταχφτθτα μελζτθσ V=80km/hr, με μείωςθ 
ταχφτθτασ ςτουσ κυκλικοφσ κόμβουσ 1 εϊσ 4 V=20-30km/hr και με πρόβλεψθ παράπλευρου δίκτυου εξυπθρζτθςθσ διπλισ κατεφκυνςθσ, 
διατομισ τφπου η2 με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ, κατθγορίασ Θ1 και με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα και ςφνδεςθσ επί των κυκλικϊν 
κόμβων).   

 
ε ςυνζχεια εξζταςθσ των μελετϊν από το ΚΑ ςτα διάφορα ςτάδια εξζλιξθσ τθσ και κακοριςμοφ των χωροκετικϊν και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των οδϊν με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν Τπουργικϊν αποφάςεων:  
- ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαςθ του  Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ 
- ΤΠΑΛΚΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΛΠΚΑ/ΣΑΧ/44486/20372/2964/1490/5-6-2013 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Παιδεία & Κρθςκευμάτων 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
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- ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΛΠΚΑ/ΣΠΚΑΧΜΑΕ/311878/186671/12513/3750/23-12-2016(3-1-2017) απόφαςθ του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ 

 
 τα πλαίςια χρθματοδότθςθσ του ζργου (Παράκαμψθ Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ χϊρου Νικόπολθσ 
ςτθν Περιφζρεια Θπείρου) από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα "Ιπειροσ" με άξονα προτεραιότθτασ 3 "Ενίςχυςθ Τποδομϊν Μεταφορϊν"  και τθν 
άμεςθ υλοποίθςθ του.  
 Με αρμοδιότθτα Κατάταξθσ (διατιρθςθσ ι ζνταξθσ ςτο Δευτερεφων ι Σριτεφων ΕΟΔ) και αρίκμθςθσ των ανωτζρω οδικϊν τμθμάτων 
από το Τπουργείο Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, ςε ςυνζχεια ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου. » 
 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ:1/5/21-1-2019  ) 

 
Εγκρίνει τθν αποδοχι Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ τουσ ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των δφο κφριων οδικϊν 

αξόνων τθσ μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)",  που 

ςυνδζονται με το Εκνικό Δίκτυο και ειδικότερα: 

 Σου κφριου οδικοφ άξονα ΕΟ2 τθσ μελζτθσ που χωροκετείται από τον κόμβο Ακρίβθ ζωσ τον κόμβο Μονολικίου με χιλιομζτρθςθ από ΧΘ. 

0+000m εϊσ 1+843m, θ οποία είναι ενταγμζνθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ) και προβλζπεται θ 

ανακαταςκευι τθσ (με κατθγορία κατάταξθσ ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ, τυπικι διατομι τφπου β2 με μία λωρίδα κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ και 

ταχφτθτα μελζτθσ V=60-70km/hr) με παράλλθλθ πρόβλεψθ υποβάκμιςθσ-κατάργθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ΕΟ.21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - 

Πρζβεηασ) ςτο τμιμα που διζρχεται εντόσ τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ , και 

 Σθσ κφριασ οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ, που χωροκετείται ωσ νζοσ οδικόσ Άξονασ βορείωσ τθσ ΒΙ.ΠΕ Πρζβεηασ από το Κυκλικό Κόμβο 1, επί τθσ 

ΕΟ. 21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - Πρζβεηασ) ςτο φψοσ του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πρζβεηασ, με ενδιάμεςουσ Κυκλικοφσ Κόμβουσ 

2&3 και ζωσ τον Κυκλικό Κόμβο 4 πλθςίον του Οικιςμοφ Μφτικα, με τθν διαμόρφωςθ του Ανιςόπεδου Κόμβου Μφτικα επί τθσ Παραλιακισ 

ΕΟ. (Ηγουμενίτςασ-Μόρφθ-Πρζβεηα-Άκτιο-Βόνιτςα), μετά των κλάδων ςφνδεςθσ Α,Β,C,D και του παράπλευρου δικτφου ASR, ΔSR.  

Mε χιλιομζτρθςθ τθσ κφριασ αρτθρίασ από Χ.Θ. 0+000m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 1) εϊσ τθν Χ.Θ. 2+184m (Κυκλικόσ Κόμβοσ 4), με πρόβλεψθ νζασ 

διάνοιξθσ και καταςκευισ τθσ οδικισ αρτθρίασ (κατθγορίασ κατάταξθσ ΑΙΙ ταχείασ κυκλοφορίασ κατά ΟΜΟΕ, τυπικισ διατομισ τφπου β4νς 

τετράιχνθσ με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανα κατεφκυνςθ και διαχωριηόμενθ νθςίδα και με ταχφτθτα μελζτθσ V=80km/hr, με μείωςθ 

ταχφτθτασ ςτουσ κυκλικοφσ κόμβουσ 1 ζωσ 4 V=20-30km/hr και με πρόβλεψθ παράπλευρου δικτφου εξυπθρζτθςθσ διπλισ κατεφκυνςθσ, 

διατομισ τφπου η2 με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ, κατθγορίασ Η1 και με ταχφτθτα μελζτθσ  Ve =30χλμ/ϊρα και ςφνδεςθσ επί των κυκλικϊν 

κόμβων), 

      ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ (υπό ςτοιχ. 4)  

 

 
θμειϊνεται ότι θ παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», ψιφιςε κετικά,  υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν δθμιουργείται πρόβλθμα 
ςτον παλιό δρόμο. 
 
……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………  
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα             
Η Πρακτικογράφοσ 
 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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