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●●● υπογράφηκε επιτέλους η Σύμβαση ολοκλήρωσης της τελικής μελέτης των 8 χλμ του
Παραμεγδόβιου εντός Καρδίτσας – Θεσσαλίας… από το χωριό μας την Νεράϊδα μέχρι την
γέφυρα Μέγδοβα… τώρα συνεχίζεται από όλους μας ο αγώνας για να παραδοθεί σε 14
μήνες… δλδ τον Δεκέμβριο του 2022… (όπως προβλέπει η προκήρυξη)… και μέσα στο 2023
να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου αρχίζοντας φυσικά από την γέφυρα Μέγδοβα…!!!
●●● εδώ σε φωτογραφία το οδικό τμήμα γύρω στο Κοκκινόρεμα… από του Μηλιώνη έως τη
Λεφτοκαριά και το Φιλικάκι… από τις προμελέτες των μηχανικών… που όπως βλέπουμε
είναι όλα μελετημένα με ακρίβεια μέτρου… αυτόν τον χάρτη έπρεπε να έχει το Δελτίο Τύπου
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όχι εκείνες τις μπλέ γραμμές που οδηγούν στα Μαντάνια και
στις Κουντόλιπες…!!!
●●● Σύμβαση λοιπόν που υπογράφηκε την περασμένη Δευτέρα 25.10.2021… και που
περιμέναμε την υπογραφή της εδώ και 14 μήνες από τον Σεπτέβρη του 2020 που έγινε η
δημοπρασία της τελικής οριστικής μελέτης…!!!
●●● τελικής οριστικής μελέτης που εξαγγέλθηκε η χρηματοδότησή της από τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Αγοραστό στις 7.7.2018… με το ποσό των 1.250.000 €…
●●● ποσό των 1.250.000 €… που εξαγγέλθηκε μόλις 10 μέρες μετά το Υπόμνημα που
στείλαμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 25.6.2018 με θέμα «Ολοκλήρωση Παραμεγδόβιας
οδικής σύνδεσης Αγρινίου – Καρδίτσας»… το οποίο υπέγραψαν για πρώτη φορά 42 πρόεδροι
Συλλόγων και Κοινοτήτων… από τη Σέκλιζα μέχρι την Φραγκίστα…!!! (χίλια μπράβο για
ακόμα μια φορά σε όλους όσους υπέγραψαν τότε) και είχε δημοσιευτεί και στις
εφημερίδες…!!!
●●● τα θυμίζουμε αυτά για να ξέρουμε όλοι μας ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος… ίσα
– ίσα οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα…!!!
●●● τονίζουμε ότι όλα αυτά είναι γραμμένα στον φάκελο «Παραμεγδόβιος» στην ιστοσελίδα
του χωριού μας neraida-dolopwn όπου όποιος θέλει να είναι ενημερωμένος μπορεί να τα δεί
όλα…!!!
●●● θυμίζουμε επίσης ότι το μελετητικό γραφείο που ανέλαβε την τελική μελέτη των 8 χλμ
του Παραμεγδόβιου (που υπέγραψαν τώρα τη σύμβαση) είναι το…
«Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ. τ. "INFOTERRA Α.Ε.", "DELCO E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.", "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε. " με δ. τ. "ΓΕΩΤΕΡ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.E."», το οποίο κατέθεσε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ήτοι
189.543,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με έκπτωση ογδόντα ένα και είκοσι τοις
εκατό (81,20%)…
●●● άρα από το 1.250.000 €… μένει περίπου 1.000.000 € υπόλοιπο… και με ένα ποσό από
αυτά τα χρήματα ζητάμε να βελτιωθούν αυτά τα 8 χλμ με καλή χαλικόστρωση και τεχνικά
στα ρέματα… για να περνάμε και εμείς αλλά ιδίως οι μηχανικοί που θα έρχονται κάθε μέρα
στο δρόμο αυτό για μετρήσεις, γεωτρήσεις κ.ά. μετρήσεις…
●●● επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί τάχιστα με χαλικόστρωση καλή ο δρόμος αυτός των 8
χλμ…!!!
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Κάτω από τη μύτη… λέει για Παραμεγδόβιο…!!!
Φαίνεται ότι προχωρούν τα έργα διασύνδεσης της Ευρυτανίας με τους όμορους νομούς και
κυρίως με την Καρδίτσα. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των
ζημιών από τον Ιανό στα Βραγγιανά και την ψήφιση ασφαλτόστρωσης του Δημοτικού οδικού
δικτύου Άγραφα-Σαϊκα-όρια Νομού Καρδίτσας, ήρθε και η είδηση για τον Παραμεγδόβιο
που προχωρά μετά από τόσα χρόνια. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα οι Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας έριχναν η μία το μπαλάκι στην άλλη για το συγκεκριμένο
έργο. Μετά τις αιχμές Αγοραστού, αναμένουμε τι μέλει γενέσθαι με το ζήτημα από την
πλευρά της Ευρυτανίας.
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ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
Ασφαλτοστρώνονται δρόμοι σε Βραγγιανά και Σάικα προχωρά ο
Παραμεγδόβιος
Με 2,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται δύο μεγάλα οδικά έργα στα ΄Άγραφα
Δύο μεγάλα οδικά έργα χρηματοδοτήθηκαν και βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης. Πρόκειται για
την αποκατάσταση ζημιών στα Βραγγιανά Αγράφων και τον “δρόμο του πρωθυπουργού”, στη Σάικα.
Επίσης, από την πλευρά της Θεσσαλίας, χρηματοδοτήθηκαν οι μελέτες του Παραμεγδόβιου.
Δρόμος στα Βραγγιανά
Ένα μεγάλο έργο, ύψους 1.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών για την
αποκατάσταση των ζημιών στην Τοπική Κοινότητα των Βραγγιανών, ξεκινά μετά την υπογραφή της
σύμβασης με την κατασκευαστική εταιρεία «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ» που ήταν και η ανάδοχος της
δημοπρασίας.
Επιπλέον, στα Βραγγιανά, τις αμέσως επόμενες ημέρες, ξεκινά η κατασκευή τεχνικού στην τοποθεσία
“Πατερίτσια” (δίπλα από το σχολείο), με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ, σημείο όπου σχεδόν κάθε χρόνο
προκαλούνται μεγάλα προβλήματα, λόγω κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα να κλείνει ο κεντρικός
δρόμος.
Οδικό δίκτυο Σάικας
Εντωμεταξύ, χθες Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την ασφαλτόστρωση του δημοτικού οδικού δικτύου ΆγραφαΣάικα-όρια νομού Καρδίτσας (Α’ ΦΑΣΗ), ύψους 1.500.000 ευρώ. (έτσι αναμένεται άμεσα να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου.
Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τη χρηματοδότηση του έργου που υποσχέθηκε πέρυσι τα Χριστούγεννα,
ζωντανά σε τηλεοπτική σύνδεση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους μικρούς
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγράφων, όταν οι μικροί μαθητές του έψαλαν τα κάλαντα και του
ζήτησαν την κατασκευή του δρόμου. Ο Πρωθυπουργός έκανε πράξη την υπόσχεση που έδωσε.

Παραμεγδόβιος
Χρηματοδοτήθηκαν οι μελέτες με 1.249.864 ευρώ. Φαίνεται ότι οι πιέσεις που
ασκήθηκαν από την πλευρά του Δημάρχου Αγράφων, κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, προς
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έτυχαν σε… ώτα ακουόντων. Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός, επέσπευσε τις διαδικασίες και υπογράφηκε η σύμβαση,
ύψους 1.249.864, ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για όλες τις αναγκαίες
μελέτες της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας - Καρπενησίου, από τη Νεράιδα μέχρι τη
γέφυρα του Μέγδοβα. Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1 χλμ. περίπου και
εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του ν. Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός,
που συνδέει την Καρδίτσα με τον ν. Ευρυτανίας, διερχόμενη από τον οικισμό της

Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα, χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας
κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η διέλευση από τον ποταμό
πραγματοποιείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν υπάρχει ροή.
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Υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης για την οδική σύνδεση Καρδίτσας – Καρπενησίου,
από τη Νεράϊδα μέχρι τη γέφυρα του Μέγδοβα
Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση μελέτης συνολικού
προϋπολογισμού 1.249.864,18 ευρώ, με την οποία ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες
μελέτες ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι, σε ότι αφορά
στην γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1 km περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του
ν. Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει την Καρδίτσα με τον ν.
Καρπενησίου διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα,
χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η
διέλευση από τον ποταμό πραγματοποιείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που
δεν υπάρχει ροή.
Έτσι, η υπό μελέτη οδός, αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να
χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που
σχεδιάστηκε έως το στάδιο της προμελέτης, με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της
περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση
της οδού.
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h. Η
τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2, σύμφωνα με την κατάταξη ΟΜΟΕ, η οποία σε
περιοχές ορυγμάτων περιλαμβάνει τριγωνική επενδεδυμένη τάφρο (τύπου gutter) πλάτους
1,55m με πλάτυσμα φυτικής γης 2,70m (συνολικού εύρους πλευρικής διαμόρφωσης 4,25m).
Στις περιοχές επιχωμάτων προβλέπεται χωμάτινο έρεισμα πλάτους 1,50m με διαπλάτυνση
0,25m. Οι παραπάνω διαμορφώσεις όμως αποτελούν τις γενικές παραδοχές που λόγω
δυσχερούς αναγλύφου περιορίστηκαν τοπικά.
Υφιστάμενες μελέτες- Υφιστάμενη κατάσταση
Η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη και χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, παρατηρείται πλήθος καταπτώσεων κατά τη
διάρκεια κυρίως των χειμερινών μηνών, ενώ παράλληλα είναι συνήθης η αλλοίωσης τη
μορφής της (βατότητα διατομής) κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Κατά συνέπεια, η
δυνατότητα διέλευσης επιτυγχάνεται συνήθως μόνον κατά τους θερινούς μήνες, μετά από
εργασίες συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, εξαιτίας απουσίας
γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα η διέλευση είναι δυνατή μόνον όταν δεν υπάρχει ροή. Η
χάραξη της υφιστάμενης οδού χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος αριστερόστροφωνδεξιόστροφων καμπυλών με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και πολύ μεγάλες κατά μήκος
κλίσεις τοπικά. Συνεπώς, η παραπάνω οδός δεν είναι δυνατό να αποτελέσει τη διανομαρχιακή
σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι.
Με προηγούμενη σύμβαση μελέτης στο εν λόγω οδικό τμήμα , έχουν ολοκληρωθεί και
εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι εξής μελέτες
συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ: Προμελέτη Οδοποιίας , Οριστική Μελέτη
Οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη Γέφυρας.
Προϋπόθεση, για τη διανομαρχιακή σύνδεση του ν. Καρδίτσας με το ν. Ευρυτανίας,
ώστε
η οδός που δρομολογείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να μην οδηγείται σε αδιέξοδο
από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, είναι να εκπονηθεί μελέτη οδοποιίας από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο τη σύνδεση της
γέφυρας του ποταμού Μέγδοβα με το Καρπενήσι.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ότι αφορά την γεωγραφική
περιοχή αρμοδιότητας της, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί

1.
2.
3.
4.
5.

υλοποιήσιμο το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλίας με τη Δυτική Ελλάδα μέσω της
Παραμεγδόβιας Οδού, με συνολικό κόστος μελετών 1.850.000 ευρώ.
Τεχνική περιγραφή
Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στην συμπλήρωση των μελετών που απαιτούνται,
ώστε να καταστεί εφικτή η ωρίμανση του έργου της επ. ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου στο
τμήμα από Νεράιδα έως και γέφυρα Μέγδοβα. Αναλυτικότερα:
Εκπονείται η οριστική μελέτη οδοποιίας καθώς και η μελέτη σήμανσης ασφάλισης της οδού.
Εκπονείται η απαραίτητη υδραυλική μελέτη.
Εκπονούνται οι στατικές μελέτες των απαραίτητων τεχνικών έργων.
Εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες.
Συντάσσονται οι κτηματολογικές μελέτες για να καταστεί εφικτή η απαλλοτρίωση της οδού.
Σκοπιμότητα του Έργου
Η υφιστάμενη οδός χρήζει άμεσης αναβάθμισης διότι είναι διαπιστωμένα τα προβλήματα
βατότητας που παρουσιάζει καθώς και η ανάγκη παροχής ουσιώδους οδικής ασφάλειας στους
χρήστες της. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται μείωση της χρονοαπόστασης και παράλληλα
δημιουργείται μια περιβαλλοντικά φιλική πρόσβαση σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους.
«Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση της μελέτης που οδηγεί σε ένα χρήσιμο, απαραίτητο
έργο για τη ασφαλή οδική σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι, στο τμήμα από τον
οικισμό στης Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του Μέγδοβα, συνολικού μήκους 8,1 χλμ» δήλωσε
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ευχαριστώ την Τεχνική Υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συστηματική δουλειά της. Είμαστε η Περιφέρεια με τις
περισσότερες σε εξέλιξη, 32 συνολικά μελέτες, σε όλη τη χώρα. Με στρατηγική στόχευση,
σχεδιάζουμε, ωριμάζουμε, δρομολογούμε και κατασκευάζουμε έργα. Ήδη, για την σύνδεση
Καρδίτσας- Καρπενησίου έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ:
Προμελέτη Οδοποιίας , Οριστική Μελέτη Οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, Οριστική
Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη Γέφυρας.
Είμαστε βήματα μπροστά για να κερδίσουμε χρόνο. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε
επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που χρειάζεται να
προχωρήσει τις διαδικασίες στη δική της περιοχή αρμοδιότητας, ώστε το έργο της σύνδεσης
της Θεσσαλίας με τη Δυτική Ελλάδα μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, να καταστεί
υλοποιήσιμο και λειτουργικό» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ… Φτιάξτε τους δρόμους σας....
Τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων από Καρδίτσα προς Άγραφα, ζητά ο Καρδαμπίκης
Οι πέντε οδικοί άξονες που ενώνουν τον γειτονικό νομό της Καρδίτσας με τα Άγραφα, από την πλευρά της
Ευρυτανίας είναι ασφαλτοστρωμένοι και σε καλή κατάσταση, αντιθέτως από τη θεσσαλική πλευρά, και για αρκετά
χιλιόμετρα, παραμένουν όλοι χωματόδρομοι
Αιχμές για εγκατάλειψη των θεσσαλικών Αγράφων από τους Θεσσαλούς
Την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων του Δήμου Αγράφων με την Π.Ε. Καρδίτσας ζητά με έγγραφό του προς τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κωσταντίνο Αγοραστό, ο Δήμαρχος Αγράφων, κ. Αλέξης Καρδαμπίκης.
Με τη φράση «...διεκδικούμε και απαιτούμε τα έργα που δικαιούται από την πολιτεία ο τόπος μας, γιατί τα έχει
ανάγκη, τα αξίζει και περιμένει τόσα και τόσα χρόνια ανεκπλήρωτες υποσχέσεις», καταλήγει στην επιστολή του προς
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο δήμαρχος Αγράφων, θέτοντας το αίτημα για άρση της απομόνωσης.
Το οδικό δίκτυο στα όρια της Ευρυτανίας, στην περιοχή των Αγράφων, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση,
συγκρινόμενο με το αντίστοιχο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Από την πλευρά της Ευρυτανίας, το οδικό δίκτυο είναι ασφαλτοστρωμένο, ενώ διασχίζοντας τα όρια της Π. Ε.
Ευρυτανίας, συνδέεται με έναν χωματόδρομο χιλιομέτρων που ανήκει διοικητικά στην Π.Ε. Καρδίτσας. Μάλιστα, τα
τμήματα που υπολείπονται να ασφαλτοστρωθούν είναι συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή
του κ. Καρδαμπίκη.
Ο δήμαρχος Αγράφων επισημαίνει πέντε οδικούς άξονες, σε όλο το συνοριακό μήκος Ευρυτανίας - Θεσσαλίας, για
τους οποίους ζητά την άμεση λήψη μέτρων, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον νομό Ευρυτανίας, που θα
ενισχύσει τον τουρισμό, αλλά θα διευκολύνει και τις μετακινήσεις των πολιτών, επισκεπτών και
μη.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ
Ο δήμαρχος Αγράφων στην επιστολή του αναφέρει:

«Το χαρακτηριστικότερο πρόβλημα του Δήμου Αγράφων εδώ και δεκαετίες παραμένει η προσβασιμότητα και δη η
προσπελασιμότητά του. Δυστυχώς εδώ μπορεί να δει κανείς την Ελλάδα περασμένων δεκαετιών αφού το οδικό
δίκτυο μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή καθιστώντας τον Δήμο Αγράφων, πρωταθλητή στον αριθμό των
χωματόδρομων. Παρόλο που κρίνεται σχεδιαστικά αναγκαία η σύνδεση με την Π.Ε. Καρδίτσας (σύνδεση μεταξύ
Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας στο ύψος των Αγράφων), όλα τα οδικά τμήματα για τη συγκεκριμένη διασύνδεση, τα
οποία μάλιστα είναι μικρά, δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί και κατ’ επέκταση δεν έχει βελτιωθεί η πρόσβαση σε πολλούς
οικισμούς.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ήδη από την εποχή του Χαρίλαου
Τρικούπη (1880), όπου και πρωτοαναφέρθηκε η ανάγκη για τη συγκεκριμένη διασύνδεση. Ζούμε σε έναν πανέμορφο
τόπο που προκαλεί δέος στους επισκέπτες, όμως δεν μπορεί να περιληφθεί στους τουριστικούς προορισμούς της
χώρας γιατί η πρόσβαση σε πολλά χωριά είναι δύσκολη .Όμως πέρα από τους τουρίστες που δεν μπορούν να μας
επισκεφτούν, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κτηνοτρόφοι μας που δυσκολεύονται να
φτάσουν στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οι μαθητές που δυσκολεύονται να φτάσουν στα σχολεία τους και εν τέλει
όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής μας. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται πάλι ανάλογες αναφορές, ωστόσο το
πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί ακόμη. Το γεγονός αυτό θεωρείται ανεπίτρεπτο εν έτει 2021, ενώ στιγματίζει, τόσο την
περιοχή των Αγράφων, όσο και τη χώρα ολόκληρη.

Τα συγκεκριμένα οδικά τμήματα που απαιτούν την άμεση αναβάθμισή τους, ώστε να
επιτευχθεί η σύνδεση με την Καρδίτσα αναφέρονται στις εξής περιοχές:
• Παραμεγδόβια οδός: βελτίωση οδοποιίας / υποδομών της παραμεγδόβιας
περιοχής και ιδιαίτερα άμεση έναρξη κατασκευής της γέφυρας στον ποταμό
Μέγδοβα, στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομάτα, τις οποίας οι μελέτες είναι ήδη έτοιμες.
Η κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα είναι το κυρίαρχο του
παραμεγδόβιου άξονα.
• Διασταύρωση Ανθηρού Καροπλεσίου Καρδίτσας – Σάϊκα Ευρυτανίας: παραμένει τμήμα 6 χλμ εντελώς
κατεστραμμένης & επικίνδυνης ασφάλτου του 2005
• Βραγκιανά Καρδίτσας- Φελίκι- Κέδρα Ευρυτανίας: παραμένει ακόμη ένα κομμάτι χωματόδρομου 6 χλμ
• Γέφυρα Εύρυτος Καρδίτσας - Έλατος – Μεγ. Βραγγιανά Ευρυτανίας: παραμένει ακόμη ένα κομμάτι χωματόδρομου
1.500 μ.
• Πετρίλο Καρδίτσας - Τρία Σύνορα - Τροβάτο Ευρυτανίας: παραμένει ακόμη ένα κομμάτι χωματόδρομου 6 χλμ
Ο Δήμαρχος ζητεί την άμεση ενημέρωση για τον επικείμενο σχεδιασμό της οδικής σύνδεσης των συγκεκριμένων
περιοχών με την Π.Ε. Καρδίτσας και δη την άμεση παρέμβαση ώστε να επιλυθεί, επιτέλους, το συγκεκριμένο
πρόβλημα της προσβασιμότητας και να μπορέσει αυτός ο τόπος να βγει από την απομόνωση και να περάσει σε μια
βιώσιμη προοπτική για το μέλλον. Ένα μέλλον που γράφεται με ισχυρές παρουσίες και όχι με απουσίες.
Στο όνομα των αξιών μας: τη μεγάλη ιστορία των Αγράφων, το ισχυρό συναίσθημα των Αγραφιωτών, τα δεκάδες
μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά και παλαιότερα μνημεία, το επιβλητικό περιβάλλον, την οικοτουριστική προοπτική των
Αγράφων, διεκδικούμε και απαιτούμε τα έργα που δικαιούται από την πολιτεία ο τόπος μας, γιατί τα έχει ανάγκη, τα
αξίζει και περιμένει τόσα και τόσα χρόνια ανεκπλήρωτες υποσχέσεις».
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Να ολοκληρωθούν οι οδικές συνδέσεις του Δήμου Αγράφων με το ν. Καρδίτσας ζητά
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Δήμαρχος Αγράφων
Την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων του Δήμου Αγράφων με την Π.Ε. Καρδίτσας ζητά με έγγραφό του προς τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.
Ο Δήμαρχος Αγράφων στην επιστολή του αναφέρει:
«Το χαρακτηριστικότερο πρόβλημα του Δήμου Αγράφων εδώ και δεκαετίες παραμένει η προσβασιμότητα και δη η
προσπελασιμότητά του. Δυστυχώς εδώ μπορεί να δει κανείς την Ελλάδα περασμένων δεκαετιών αφού το οδικό δίκτυο μοιάζει
να έχει βγει από άλλη εποχή καθιστώντας τον Δήμο Αγράφων, πρωταθλητή στον αριθμό των χωματόδρομων. Παρόλο που
κρίνεται σχεδιαστικά αναγκαία η σύνδεση με την Π.Ε. Καρδίτσας (σύνδεση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας στο ύψος
των Αγράφων), όλα τα οδικά τμήματα για τη συγκεκριμένη διασύνδεση, τα οποία μάλιστα είναι μικρά, δεν έχουν
ασφαλτοστρωθεί και κατ’ επέκταση δεν έχει βελτιωθεί η πρόσβαση σε πολλούς οικισμούς.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ήδη από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη (1880),
όπου και πρωτοαναφέρθηκε η ανάγκη για τη συγκεκριμένη διασύνδεση. Ζούμε σε έναν πανέμορφο τόπο που προκαλεί δέος
στους επισκέπτες, όμως δεν μπορεί να περιληφθεί στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας γιατί η πρόσβαση σε πολλά χωριά
είναι δύσκολη .Όμως πέρα από τους τουρίστες που δεν μπορούν να μας επισκεφτούν, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους οι κτηνοτρόφοι μας που δυσκολεύονται να φτάσουν στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οι μαθητές που
δυσκολεύονται να φτάσουν στα σχολεία τους και εν τέλει όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής μας. Τις τελευταίες δεκαετίες
γίνονται πάλι ανάλογες αναφορές, ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί ακόμη. Το γεγονός αυτό θεωρείται ανεπίτρεπτο εν έτει
2021, ενώ στιγματίζει, τόσο την περιοχή των Αγράφων, όσο και τη χώρα ολόκληρη.

Τα συγκεκριμένα οδικά τμήματα που απαιτούν την άμεση αναβάθμισή τους, ώστε να
επιτευχθεί η σύνδεση με την Καρδίτσα αναφέρονται στις εξής περιοχές:
• Παραμεγδόβια οδός: βελτίωση οδοποιίας/υποδομών της παραμεγδόβιας περιοχής και
ιδιαίτερα άμεση έναρξη κατασκευής της γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, στο τμήμα Νεράιδα
– Μαυρομάτα, τις οποίας οι μελέτες είναι ήδη έτοιμες. Η κατασκευή της γέφυρας στον π.
Μέγδοβα είναι το κυρίαρχο του παραμεγδόβιου άξονα.
• Διασταύρωση Ανθηρού Καροπλεσίου Καρδίτσας – Σάϊκα Ευρυτανίας: παραμένει τμήμα 6 χλμ εντελώς κατεστραμμένης &
επικίνδυνης ασφάλτου του 2005
• Βραγκιανά Καρδίτσας- Φελίκι- Κέδρα Ευρυτανίας: παραμένει ακόμη ένα κομμάτι χωματόδρομου 6 χλμ
• Γέφυρα Εύρυτος Καρδίτσας - Έλατος – Μεγ. Βραγγιανά Ευρυτανίας: παραμένει ακόμη ένα κομμάτι χωματόδρομου 1.500 μ.
• Πετρίλο Καρδίτσας - Τρία Σύνορα - Τροβάτο Ευρυτανίας: παραμένει ακόμη ένα κομμάτι χωματόδρομου 6 χλμ

Ο Δήμαρχος ζητεί την άμεση ενημέρωση για τον επικείμενο σχεδιασμό της οδικής σύνδεσης των συγκεκριμένων περιοχών με
την Π.Ε. Καρδίτσας και δη την άμεση παρέμβαση ώστε να επιλυθεί, επιτέλους, το συγκεκριμένο πρόβλημα της
προσβασιμότητας και να μπορέσει αυτός ο τόπος να βγει από την απομόνωση και να περάσει σε μια βιώσιμη προοπτική για το
μέλλον. Ένα μέλλον που γράφεται με ισχυρές παρουσίες και όχι με απουσίες.
Στο όνομα των αξιών μας: τη μεγάλη ιστορία των Αγράφων, το ισχυρό συναίσθημα των Αγραφιωτών, τα δεκάδες μεταβυζαντινά
εκκλησιαστικά και παλαιότερα μνημεία, το επιβλητικό περιβάλλον, την οικοτουριστική προοπτική των Αγράφων, διεκδικούμε
και απαιτούμε τα έργα που δικαιούται από την πολιτεία ο τόπος μας, γιατί τα έχει ανάγκη, τα αξίζει και περιμένει τόσα και τόσα
χρόνια ανεκπλήρωτες υποσχέσεις».
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Σημαντικό βήμα για τον Παραμεγδόβιο δρόμο και τη σύνδεση Καρδίτσας – Ευρυτανίας
Ένα ακόμα βήμα έγινε για την υλοποίηση του Παραμεγδόβιου δρόμου (δρόμου Τρικούπη)
και τη σύνδεση των Νομών Καρδίτσας – Ευρυτανίας. Η εξέλιξη έρχεται από τη γειτονική
πλευρά της Ευρυτανίας, καθώς ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε την χρηματοδότηση της
μελέτης του οδικού άξονα Βίνιανη – Μαυρομμάτα – όρια ν. Ευρυτανίας, για την κατασκευή
του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα.
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Σημαντικό βήμα για τον Παραμεγδόβιο δρόμο και τη σύνδεση Καρδίτσας – Ευρυτανίας
Χρηματοδοτήθηκε από την Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ η μελέτη για το εναπομείναν τμήμα
στο γειτονικό Νομό
Ένα ακόμη βήμα έγινε για την υλοποίηση του Παραμεγδόβιου δρόμου (δρόμου Τρικούπη)
και τη σύνδεση των Νομών Καρδίτσας – Ευρυτανίας.
Η εξέλιξη έρχεται από τη γειτονική πλευρά της Ευρυτανίας, καθώς ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Άρης Τασιός, ανακοίνωσε την χρηματοδότηση της μελέτης του οδικού άξονα Βίνιανη –
Μαυρομμάτα – όρια ν. Ευρυτανίας, για την κατασκευή του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα.
Η μελέτη Βίνιανη – Μαυρομμάτα – Όρια νομού Ευρυτανίας, αφορά την οδό σύνδεσης με το
Ν. Καρδίτσας και στηρίζεται πάνω σε μία χάραξη που είχε εγκριθεί από την ΔΜΕΟ του
ΥΠΕΧΩΔΕ. Τόσο η Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν
αναθέσει μελέτες ολοκλήρωσης του εν λόγω άξονα στο παρελθόν.
Στο τμήμα που αφορά την Ευρυτανία, η μελέτη είχε ανατεθεί σε ένα ανάδοχο μελετητικό
σχήμα, όμως με βάση τις κείμενες προδιαγραφές και την κατηγοριοποίηση της οδού
απαιτούνταν η χάραξη με ιδιαίτερα μεγάλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, που θα οδηγούσε σε
υπέρμετρα μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες – πασσαλότοιχοι μεγάλου ύψους – οπλισμένα
επιχώματα κ.λ.π.).
Από την πλευρά της Θεσσαλίας είχε ληφθεί η υποχρέωση της υλοποίησης τεχνικής μελέτης
γεφύρωσης του Μέγδοβα και η σύνδεση μέχρι τον οικισμό Νεράϊδα Καρδίτσας.
Όμως από την πλευρά της Θεσσαλίας, οι κλήσεις του αναγλύφου και η ποιότητα του εδάφους
δεν βοηθούσε την χάραξη νέας οδού χωρίς την απαίτηση μεγάλων τεχνικών έργων.
Μετά τα παραπάνω, συναποφασίσθηκε η οδός να αλλάξει κατηγορία, ώστε να μειωθούν οι
απαιτήσεις σε εκτεταμένες εκσκαφές και μεγάλα και κοστοβόρα τεχνικά υποέργα.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα διατηρηθεί ως έχει ό,τι μπορεί και σήμερα να χρησιμοποιηθεί
από τις παλιές μελέτες, ενώ θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο των απαιτούμενων νέων μελετών
για την ολοκλήρωση των προεργασιών του οδικού δικτύου Βίνιανη – Μαυρομμάτα – Όρια ν.
Ευρυτανίας, ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί ο Παραμεγδόβιος οδικός άξονας.
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Υπογράφεται η σύμβαση για τη μελέτη της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου
(δηλαδή του Παραμεγδόβιου)
Αναδείχτηκε ανάδοχος και προχωρά σε υπογραφή σύμβασης η μελέτη που οδηγεί σε έργο για
την ολοκλήρωσης της ασφαλούς οδικής σύνδεσης της Καρδίτσας με το Καρπενήσι.
Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στοιχεία του έργου
Η σχεδιαζόμενη οδός, μήκους 8,1 χιλιομέτρων εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του νομού
Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει το ν. Καρδίτσας με τον ν. Ευρυτανίας
διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα, χαρακτηρίζεται από

προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η διέλευση από τον
ποταμό συντελείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν υπάρχει ροή.
Έτσι, η υπό μελέτη οδός αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να
χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που
σχεδιάστηκε με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε
μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση της οδού. Σε ότι αφορά τα
χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40 km/h. Η τυπική διατομή
που επιλέχθηκε είναι η ε2 (6,50μ πλάτος οδοστρώματος), σύμφωνα με την κατάταξη ΟΜΟΕ.
__________________________________________
Evrytanikos Palmos / ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΗ 2021 /
…κάτω από τη μύτη μας….
Για τα θέματα που αφορούν την Ευρυτανία και την Καρδίτσα, συναντήθηκαν οι αρχές του
νομού μας με φορείς και αρχές από το γειτονικό νομό, την προηγούμενη εβδομάδα. Μεταξύ
των θεμάτων ήταν και η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου δρόμου που θα ενώσει του δύο
νομούς, ικανοποιώντας ένα αίτημα πολλών ετών. Τα καλά λόγια και οι καλές προθέσεις
υπήρξαν εκατέρωθεν, αλλά στο διά ταύτα δεν υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη, σύμφωνα με
πληροφορίες. Για να δούμε θα προχωρήσει ο πολύπαθος Παραμεγδόβιος ή θα το συζητάμε
για τα επόμενα δέκα χρόνια.
_______________________________________________
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ / Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 / ΣΕΛ. 4
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ
Σημαντική συνεργασία Αντιπεριφερειαρχών Ευρυτανίας, Καρδίτσας και
Δημάρχων Αγράφων, Καρπενησίου και ΕΑΧ
Ενημερωτικό δελτίο του Δήμου Αγράφων αναφέρει και αποκαλύπτει μια σημαντική
συνεργασία.
Οι οδικές συνδέσεις Καρδίτσας - Ευρυτανίας, ο οδικός άξονας “Καρδίτσα - Αγρίνιο”
και η γέφυρα “Μέγδοβα”, ήταν τα κύρια ζητήματα της σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Απριλίου (11-12 π.μ.), στο Διοικητήριο της Π.Ε.
Ευρυτανίας, στο Καρπενήσι, στην οποία συμμετείχαν:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Τασιός Αριστείδης, οι Δήμαρχοι Καρπενησίου
Σουλιώτης Νίκος και Αγράφων Καρδαμπίκης Αλέξης, το προεδρείο της Ένωσης
Αγραφιώτικων Χωριών (ΕΑΧ) Καρδίτσας, Β. Τσαντήλας και Κ. Σούφλας, η Περιφ.
Σύμβουλος Ευρυτανίας, Καλαντζή Κατερίνα και η πρόεδρος του Δ. Σ. Καρπενησίου,
Γκαρίλα - Διαμαντή Γεωργία και διαδικτυακά ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Καρδίτσας,
Νούσιος Κων/νος.
Διεξοδική συζήτηση έγινε για τον παραμεγδόβιο άξονα Καρδίτσας - Αγρινίου, για τον
οποίο...
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει έτοιμη πλήρη μελέτη της γέφυρας στον Μέγδοβα,
προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ και η μελέτη του τμήματος Νεράϊδα - Μέγδοβας (8
χλμ.) βρίσκεται στο τελικό στάδιο μετά τη διάθεση 1.250.000 ευρώ.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει να ωριμάσει την μελέτη Μαυρομμάτα Μέγδοβας και θα χρειαστεί δύο χρόνια τουλάχιστον, λόγω διέλευσης από δασικά
τμήματα και απαλλοτριώσεις.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή της
γέφυρας Μέγδοβα και να επιδιωχθεί χρηματοδότηση από το Υπ. Υποδομών.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΧ και πρώην Δήμαρχος Ιτάμου, Βασίλης Τσαντήλας, αφού
ευχαρίστησε όλους, για τη συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων, σ’ αυτή την
απαραίτητη συνεργασία, όπως είχε συμβεί και σε παλαιότερα χρόνια, τότε που
πραγματοποιήθηκαν τα έργα σε Νεράϊδα και Καρδίτσα, χαρακτήρισε ως «ιστορική
υποχρέωση της πολιτείας» να περατώσει το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη για την
οδική σύνδεση Θεσσαλίας - Δυτικής Ελλάδος.
Προτεραιότητα είναι η γέφυρα Μέγδοβα και τα δύο οδικά τμήματα ΝεράΪδα έως
Μαυρομμάτα. Επισήμανε, επίσης, την οδική σύνδεση Καρπενήσι - Λίμνης Πλαστήρα,
μέσω Γιαννουσέϊκων (υπόλοιπο 4 χλμ.)
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης χαρακτήρισε πολύ σημαντική την νέα
σύνδεση των δύο νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας μέσω Κλειτσού - Νεράϊδας.
Ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, που έχει και τις περισσότερες ημιτελείς
συνδέσεις με Καρδίτσα δήλωσε ότι: «Καθοριστικό στοιχείο είναι η στενή συνεργασία
των δύο Περιφερειών και η στήριξη της Κεντρικής Κυβέρνησης, για να προχωρήσουν
αυτά τα έργα. Αν κάθε χρόνο διαπιστώνουμε στασιμότητα, τότε θα έχουμε αποτύχει
και οι ευθύνες μας αφορούν όλους αναλογικά».
Από τον οικοδεσπότη και συντονιστή Αντιπεριφερεειάρχη Π. Ε. Ευρυτανίας κ. Αρη
Τασιό έγινε ενημέρωση για τα οδικά τμήματα από Ευρυτανία προς Καρδίτσα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Καρδίτσας, κ. Κων. Νούσιος έκανε έγκυρη
πληροφόρηση για την πορεία κάθε τμήματος:
● Νεράϊδα - όρια Νομών. Για το οδικό τμήμα 1.400 μ. έχει εγκατασταθεί εργολήπτης
και μέσα στο καλοκαίρι προβλέπεται η περάτωση ασφαλτόστρωσης και η
ολοκλήρωση της νέας αυτής σύνδεσης Καρδίτσας - Καρπενησίου, μέσω Καλλιθήρου
- Νεράϊδας.
● Καρβασαράς - Έλατος- Αγραφα. Υπάρχει πίστωση 1 εκατ. ευρώ και αναμένεται η
δημοπράτηση.
● Γέφυρα Αυλακίου - Ν. Αργύρι. Έχει δημοπρατηθεί το τμήμα της Καρδίτσας.
● Κέδρα - Ρόγγια - Βραγγιανά. Ολοκληρώθηκε μελέτη 6 χλμ. - προϋπολογισμού 6
εκατ. περίπου.
● Πετρίλο - Τροβάτο. 6,4 χλμ. μελέτη.
_____________________________________________
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Παραμεγδόβιος άξονας...
Νέες εξελίξεις - Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή
Η απάντηση των δύο Περιφερειών, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σε
ερώτηση του Βουλευτή
Ο δρόμος διασχίζει κάθετα όλο τον νομό Ευρυτανίας και ενώνει την Καρδίτσα με το
Αγρίνιο. Από τα 160 χλμ. που είναι η συνολική διαδρομή έχουν απομείνει χωρίς
άσφαλτο μόνο 19 χιλιόμετρα μεταξύ των χωριών Νεράϊδας (Καρδίτσας – Θεσσαλίας)
και Μαυρομμάτας (Ευρυτανίας – Στερεάς Ελλάδας).
Το έργο αναφέρεται ως “Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας - Καρπενησίου” και χωρίζεται
σε 3 τμήματα. Το πρώτο είναι η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, κοντά
στο χωριό Νεράϊδα, το δεύτερο τμήμα αφορά στο οδικό τμήμα (χωματόδρομος) εντός
νομού Καρδίτσας μήκους 8 χλμ. και το τρίτο τμήμα, μήκους 11 χλμ., αφορά στο οδικό
τμήμα (χωματόδρομος) εντός Ευρυτανίας, μέχρι το χωριό Μαυρομμάτα.
Τα Ευρυτανικά Νέα παρακολουθούν στενά το θέμα του “Παραμεγδόβιου”, καθώς
αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Ο
συγκεκριμένος δρόμος δίνει πρόσβαση σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρυτανίας,
ενισχύοντας την ανάπτυξη του νομού, διευκολύνοντας τη μετακίνηση, ενώνοντας
ουσιαστικά τρεις νομούς και τρεις περιφέρειες: τους νομούς Καρδίτσας, Ευρυτανίας

και Αιτωλοακαρνανίας και αντίστοιχα τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς
Ελλάδας και Θεσσαλίας.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος κόμματος και Βουλευτής Λάρισας, κατέθεσε
στις 09/03/2021 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τους υπουργούς
Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών με θέμα “Υλοποίηση της σύνδεσης
Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού”.
Στις απαντήσεις των δυο Περιφερειών που διαβίβασαν στις 15/04/2021 (αριθ. πρωτ.:
29412), στον Βουλευτή τα Υπουργεία και δημοσιεύονται παρακάτω, διαφαίνεται ότι ο
Παραμεγδόβιος δεν αποτελεί πλέον όνειρο του... Χαρίλαου Τρικούπη (από τότε έχει
μελετηθεί), αλλά φαίνεται να προχωρούν οι μελέτες, ώστε να χρηματοδοτηθούν κάποτε- και τα έργα.
Εξάλλου, μόλις 19 χιλιόμετρα διαμόρφωσης και ασφαλτόστρωσης των
χωματόδρομων, η κατασκευή μιας γέφυρας και... πολιτική βούληση χωρίζει την
ανάπτυξη από την απομόνωση. Είναι αδύνατον να μην το βλέπουν οι επικεφαλής και
να μην προωθήσουν άμεσα τα έργα, που τα Υπουργεία είναι έτοιμα να
χρηματοδοτήσουν.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23/03/2021.
“Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη, προϋπολογισμού 586.931,82 ευρώ,
με αντικείμενο τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του
Νομού Καρδίτσας. Η αρχή του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού
Νεράϊδας και το πέρας του στη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό
μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ. Στην παρούσα σύμβαση εξετάστηκε σε επίπεδο
οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ. και συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης
του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο προμελέτης. Επίσης,
αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας. Με την Απόφαση
6266/24-12-2018 / ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η έγκριση και η παραλαβή της
εν λόγω μελέτης.
Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η οδός (από τη Νεράϊδα μέχρι τη νέα
γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα) χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει πλήθος εναλλαγών
αριστερόστροφων - δεξιόστροφων καμπύλων με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και
σε ορισμένα τμήματα κατά μήκος κλήσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων.
Παράλληλα και λόγω του ότι η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία
καταπτώσεων, τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται δυσκολίες στη διέλευσή της
και πολλές φορές την καθιστούν αδύνατη, λόγω βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.
Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η αναγκαιότητα βελτίωσης της υφιστάμενης οδού,
όσον αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της, άρα η κατασκευή της
γέφυρας Μέγδοβα χωρίς τη βελτίωση της οδού πρόσβασης προς αυτή, είναι μη
ασφαλής.
Για τους παραπάνω λόγους εξασφαλίστηκε πίστωση 1.250.000 ευρώ, με κωδικό
2017ΜΠ017000012 για τη δημοπράτηση οριστικής μελέτης όλου του άξονα των 8,0
χλμ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση της εν λόγω
μελέτης και βρίσκεται σε εξέλιξη της νόμιμης διαδικασίας και σύντομα θα υπογραφεί
η σύμβασή της. Με την ολοκλήρωση και αυτής της μελέτης ο άξονας των 8,0 χλμ.
στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα είναι "ώριμος" για ένταξη σε
χρηματοδοτικό εργαλείο για την κατασκευή του.
Προϋπόθεση, πέραν της ωρίμανσης της μελέτης από την πλευρά της Θεσσαλίας, η
κατασκευή του έργου, της διανομαρχιακής σύνδεσης του Νομού Καρδίτσας με τον
Νομό Ευρυτανίας, για να είναι εφικτή, θα πρέπει η οδός να μην οδηγείται σε αδιέξοδο
από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί
μελέτη οδοποιίας που να συνδέσει τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα με το
Καρπενήσι.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ότι αφορά την
γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
να καταστεί υλοποιήσιμο το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα

μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, και είμαστε στη διάθεση για συνεργασία με την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26/03/2021.
“Σας γνωρίζουμε ότι μετά την οριστικοποίηση της χάραξης της οδού στο τμήμα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία προκηρύχθηκε πρόσφατα (Ολοκλήρωση μελετών
Επ. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου εκτιμώμενης αξίας 1.007.954 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.
24%)) και η οποία καταλήγει στην ήδη μελετημένη θέση της γέφυρας στο Μέγδοβα,
θα προκηρυχτεί σχετική μελέτη και για το τμήμα της οδού μήκους περίπου 11
χιλιομέτρων που χωρικά είναι στην Ευρυτανία.
Σε αυτή τη μελέτη θα περιλαμβάνονται δύο τμήματα της οδού (και τα δύο εντός
της Ευρυτανίας), το πρώτο 8 χλμ και το δεύτερο 3 χλμ.
…α) Στο πρώτο τμήμα των 8 χλμ για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη
οδοποιίας, οριστική γεωλογική μελέτη κ.λ.π. απαιτούνται συμπληρωματικά η σύνταξη
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γεωτεχνικά και στατικά για 2 - 3
μεγάλα τεχνικά.
…β) Για το δεύτερο τμήμα των 3 χλμ έχουν γίνει μόνο τοπογραφικά και απαιτείται το
σύνολο των μελετών (οδοποιία, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π.) αφού η μελέτη
του τμήματος αυτού θα «κουμπώσει» με την μελέτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης και της αντίστοιχης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας θα υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη για ολόκληρο τον υπόψη οδικό άξονα
και, έτσι, θα καταστεί δυνατή η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
ΛΕΖΑΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σήμερα υπάρχει μια πρόχειρη πρόσβαση για ριψοκίνδυνους. Στο σημείο αυτό θα
γίνει η νέα γέφυρα. Η γέφυρα αποτελεί χρόνιο αίτημα όλων των παραμεγδόβιων
χωριών από τον... Ιούνιο του 1949 (τέλη εμφυλίου). Ο τότε αξιωματικός του
Κυβερνητικού Στρατού, Παυσανίας Κατσώτας, ανατίναξε το θρυλικό “Μέγα Γεφύρι”
της Σπινάσας, κόβοντας την επικοινωνία.
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
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●●● «Παραμεγδόβιος» Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Αγρινίου
●●● Τί απάντησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Στερεάς στην ερώτηση
που έγινε στη Βουλή (10.3.2021) και τώρα βλέπουμε τις απαντήσεις...???
●●● «…σύντομα θα προκηρυχτεί σχετική μελέτη και για το τμήμα της οδού μήκους περίπου
11 χιλιόμετρα που χωρικά είναι στην Ευρυτανία…» λέει η Περιφέρεια Στερεάς… «μετά την
οριστικοποίηση της χάραξης της οδού στο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
προκηρύχθηκε πρόσφατα (Ολοκλήρωση μελετών Επ. Οδ. Καρδίτσας – Καρπενησίου
εκτιμώμενης αξίας 1.007.954 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)) και η οποία καταλήγει στην ήδη
μελετημένη θέση της γέφυρας στο Μέγδοβα…»
●●● Ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας λέει ότι… «…σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση της
οριστικής μελέτης του μήκους 8 χλμ οδικού τμήματος που χωρικά είναι στην Καρδίτσα…
πίστωσης 1.250.000 ευρώ… η οποία μελέτη καταλήγει και αυτή στην ήδη μελετημένη θέση
της γέφυρας στο Μέγδοβα…» …επιμένοντας για ακόμα μια φορά ότι η γέφυρα Μέγδοβα
(που όλες οι μελέτες της είναι έτοιμες από το 2015 και όλοι επιτακτικά ζητάμε να γίνει τώρα)
ξαναλέει λοιπόν ότι η γέφυρα Μέγδοβα θα πρέπει να γίνει μαζί με την άσφαλτο του
δρόμου…

●●● αυτά τα απάντησαν οι δυο Περιφέρειες μετά από έγγραφο αίτημα του αρμόδιου
Υπουργού… με αφορμή την ερώτηση στη Βουλή που έκανε (10.3.21) ο κ. Βελόπουλος…
●●● να θυμίσουμε ότι σημαντικότατη σχετική ερώτηση έγινε πρόσφατα και στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»…
●●● οι δύο αυτές σημαντικότατες ερωτήσεις «τάραξαν» τα νερά και μάθαμε κάποια
πράγματα… και επισπεύδουν τις διαδικασίες…
●●● (τα έγγραφα των απαντήσεων είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του χωριού μας
«neraida-dolopwn»… στο σχετικό άρθρο «Παραμεγδόβιος»… πατήστε επάνω εκεί και θα τα
δείτε όλα…!!!)…
●●● Πιο συγκεκριμένα τώρα όλα αυτά….
●●● Στις 18.2.21…Πέμπτη … έγινε στη Λάρισα η επερώτηση για την γέφυρα Μέγδοβα και
την οδική σύνδεση Καρδίτσα – Αγρίνιο… από την «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»… και
συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Π. Σ. Θ… και παρακολουθήσαμε ζωντανά την απάντηση…
όπου είδαμε με έκπληξη ο κ. Περιφερειάρχης αν δείχνει συνέχεια κατά την απάντησή του
λάθος χάρτη… με άλλα αντί άλλων διαδρομή… προσπαθώντας να στηρίξει την άρνησή του
για την κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα… (δείτε την απάντηση στο σχετικό βίντεο στο
youtube)… τις επόμενες μέρες είχαμε πλήθος δημοσιευμάτων για τον Παραμεγδόβιο…!!!
●●● Στις 10.3.21…Τετάρτη… κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα
«Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού» από τον
πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση» και βουλευτή Λάρισας κ. Βελόπουλο, προς τους
υπουργούς Εσωτερικών κ. Βορίδη και Υποδομών & Μεταφορών κ. Καραμανλή…!!!
●●● Τις επόμενες μέρες (μέχρι χθές) έρχονταν οι απαντήσεις… τα έγγραφα των οποίων θα
δείτε στα συνημμένα αρχεία του άρθρου μας «Παραμεγδόβιος» στην ιστοσελίδα μας
«neraida-dolopwn»…!!!
●●● Όπως θα δείτε στο έγγραφο η Περιφέρεια Στερεάς λέει (και πρώτη φορά μαθαίνουμε)
ότι το οδικό τμήμα από Μαυρομμάτα έως γέφυρα Μέγδοβα… το έχουν χωρίσει σε 2
κομμάτια… όπου στο ένα κομμάτι μήκους 8 χλμ είναι ήδη έτοιμες όλες οι μελέτες και
«…απαιτούνται συμπληρωματικά η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
γεωτεχνικά και στατικά για 3 μεγάλα τεχνικά…». Ενώ για το τμήμα των 3 χλμ (σ.σ. τις
στροφές στης «Λάκς»… όπου θα γίνει νέα χάραξη)… «..απαιτείται το σύνολο των
μελετών…»…!!!
●●● Και οι 2 Περιφέρειες όμως λένε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες… «…το έργο
μπορεί να μπεί πλέον σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα…»…!!!
●●● Οι διαδικασίες προχωρούν (έστω και αργά)…!!!
●●● Ο αγώνας μας συνεχίζεται πιο δυνατά…!!!
●●● Στόχος όλων μας είναι να δούμε στα χρόνια μας (το συντομότερο) την Γέφυρα Μέγδοβα
στημένη και ολοκληρωμένο τον Παραμεγδόβιο…!!!
___________________________________________________
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Απαντήσεις Καραμανλή & Πέτσα σε Βελόπουλο στην ερώτηση για την ολοκλήρωση της
Παραμεγδόβιας Οδού
Απάντηση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών έλαβε στη Βουλή
σχετικά με την ολοκλήρωση της παραμεγδόβιας οδού που θα συνδέσει Θεσσαλία και Στ.
Ελλάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και Βουλευτής Λάρισας Κυρ. Βελόπουλος.
Ειδικότερα ο μεν Υπουργός Υποδομών Κων. Καραμανλής ανέφερε σε γραπτή απάντησή
του:
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας
γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το τμήμα αυτό.
Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προωθεί αυτή την περίοδο την ολοκλήρωση του
Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη
Θεσσαλία και κατ' επέκταση με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.
Ο Ανπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας στην επίσης γραπτή απάντησή του
ανέφερε τα ακόλουθα:

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ως προς το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την
κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. του προηγούμενου έτους κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας ποσό ύψους 5.320.000,00 € και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποσό ύψους
6.300.000,00 € για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ ίδια ποσά έχουν
προγραμματιστεί να αποδοθούν στις εν λόγω Περιφέρειες και για το τρέχον έτος.
Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων
περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά
στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20507/18-03-2021 έγγραφο και, όταν
περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.
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__________________________________________________________
…στοιχεία από την Ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων…
…η ερώτηση είχε αριθμό…..4950
…ημερομηνία……………….10/03/2021
…θέμα… Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού
…καταθέτοντες… Βελόπουλος Ιωσήφ Κυριάκος
…Υπουργεία… Υποδομών & Μεταφορών (Καραμανλής Κων/νος)
………………..Εσωτερικών (Βορίδης Μάκης)
…αρχεία ερωτήσεων (1)
…αρχεία απαντήσεων (4)
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
…αρ. πρωτ… Ημερομηνία… τύπος………. θέμα……….. …… απάντηση
…4950………10/03/2021…ερωτήσεις …Υλοπ. Παραμεγδ………….. ν…..
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………………..τα έγγραφα……………………
…………………1)… η ερώτηση……….
ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη, 09/03/2021
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει την Δυτική Ελλάδα
με την Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της Ευρυτανίας με την
Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που καθιστά δυσχερή και συχνά

αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών, παρόλο που είναι δίπλα. Η ένωση
της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα, μέσω του Παραμεγδόβιου, δυστυχώς, ακόμα
παραμένει όνειρο, αν και έχουν διατεθεί πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Η
συνεργασία των δύο Περιφερειών είναι επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το
σημαντικότερο έργο για τον Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία, γενικότερα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης η σύνδεση
Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού;
2. Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας των δύο ανωτέρω Περιφερειών, για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα, προτίθεσθε να επισπεύσετε τη συνάντηση όλων των θεσμικών φορέων που
εμπλέκονται για να συζητηθεί συνολικά το ανωτέρω έργο και στη συνέχεια, να δεσμεύσετε
τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση έναρξη κατασκευής του;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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…………………… οι Απαντήσεις (4 έγγραφα)……….
…………………1)… η πρώτη απάντηση……….(11606942.pdf)….
…………..από το Υπουργείο Υποδομών………………
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παπάγου, 23/03/2021
Αρ. Πρωτ: 81556
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.:
ΠΡΟΣ
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Δια της Βουλής των Ελλήνων
Θέμα: «Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας - Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού»
Σχετ: Η Ερώτηση 4950/10.03.2021 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας
γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το τμήμα αυτό.
Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προωθεί αυτή την περίοδο την ολοκλήρωση του
Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη
Θεσσαλία και κατ' επέκταση με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.
Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
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…………………2)… η δεύτερη απάντηση……….(11612790. pdf)….
………….από το Υπουργείο Εσωτερικών……..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 05 - 04 - 2021
Αριθ. πρωτ.: 25926
Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Α. Κουτσελάκη & Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033 & 2131364405
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων
Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4950/10-03-2021 Ερώτηση
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ως προς το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την
κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. του προηγούμενου έτους κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας ποσό ύψους 5.320.000,00 € και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποσό ύψους
6.300.000,00 € για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ ίδια ποσά έχουν
προγραμματιστεί να αποδοθούν στις εν λόγω Περιφέρειες και για το τρέχον έτος.
Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των
οικείων περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται
αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20507/18-03-2021 έγγραφο και, όταν
περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο
έγγραφό μας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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…………………3)… η τρίτη απάντηση………….(11621426. pdf)….
…………….από το Υπουργείο Εσωτερικών……συμπληρωματική….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
….ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 15 - 04 - 2021
Αριθ. πρωτ.: 29412
Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Α. Κουτσελάκη & Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033 & 2131364405
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων
Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με τα συνημμένα)
Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4950/10-03-2021 Ερώτηση
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 25926/05-04-2021 εγγράφου μας και σε απάντηση της
ανωτέρω Ερώτησης, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 106911/23-03-2021 έγγραφο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55101/1184/26-03-2021 έγγραφο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες
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…………………4)… η τέταρτη απάντηση………….(11621427. pdf)….
…………απάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας…………………
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΗΛ: 2413 506552-4
Email: periferiarxis@thessaly.gov.gr
Αρ. πρωτ. : 106911
Ημερομηνία: 23/03/21
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, Τ. Κ. 105 63 – Αθήνα
Fax: 213 136 1230, τηλ. 213 1361119
e-mail: info@ypes.gr

……ΛΑΡΙΣΑ 23/3/2021
Αρ. πρωτ. : 106911

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού.
ΣΧΕΤ: …α) το με αρ. πρωτ. 20507/18-3-2021 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Εσωτερικών.
……β) Η με αρ. 4950/10.3.2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου.
Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση του
βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου για τη σύνδεση της Θεσσαλίας με τη Δυτική Ελλάδα μέσω της
Παραμεγδόβιας οδού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη προϋπολογισμού 586.931,82 ευρώ, με
αντικείμενο τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού
Καρδίτσας. Η αρχή του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράϊδας και το πέρας
του στη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8 χλμ. Στην
παρούσα σύμβαση εξετάστηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ και
συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο
προμελέτης. Επίσης αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας.
Με την απόφαση 6266/24-12-2018 / ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η έγκριση και η
παραλαβή της εν λόγω μελέτης.
Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η οδός (από τη Νεράϊδα μέχρι τη νέα γέφυρα του
ποταμού Μέγδοβα) χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα παρουσιάζει πλήθος εναλλαγών αριστερόστροφων –
δεξιόστροφων καμπύλων με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και σε ορισμένα τμήματα
κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων. Παράλληλα και λόγω του ότι η
υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία καταπτώσεων, τους χειμερινούς μήνες
παρατηρούνται δυσκολίες στην διέλευσή της και πολλές φορές την καθιστούν αδύνατη, λόγω
βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η αναγκαιότητα
βελτίωσης της υφιστάμενης οδού όσο αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
της, άρα η κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα χωρίς την βελτίωση της οδού πρόσβασης προς
αυτή, είναι μη ασφαλής.
Για τους παραπάνω λόγους εξασφαλίστηκε πίστωση 1.250.000 ευρώ, με κωδικό
2017ΜΠ017000012 για τη δημοπράτηση οριστικής μελέτης όλου του άξονα των 8 χλμ. Η
Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προχωρήσει στην δημοπράτηση της εν λόγω μελέτης και
βρίσκεται σε εξέλιξη της νόμιμης διαδικασίας και σύντομα θα υπογραφεί η σύμβασή της. Με
την ολοκλήρωση και αυτής της μελέτης ο άξονας των 8 χλμ στη χωρική αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας θα είναι «ώριμος» για ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο για την
κατασκευή του.
Προϋπόθεση, πέρα της ωρίμανσης της μελέτης από την πλευρά της Θεσσαλίας, η
κατασκευή του έργου, της διανομαρχιακής σύνδεσης του Ν. Καρδίτσας με το Ν. Ευρυτανίας,
για να είναι εφικτή, θα πρέπει η οδός να μην οδηγείται σε αδιέξοδο από την πλευρά της
Στερεάς Ελλάδας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη οδοποιίας που να
συνδέσει τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα με το Καρπενήσι.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ότι αφορά την γεωγραφική
περιοχή αρμοδιότητάς της, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί
υλοποιήσιμο το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα μέσω της
Παραμεγδόβιας Οδού, και είμαστε στη διάθεση για συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
…1) Φ.ΤΣΕ.
…2) Χρονολογικό Αρχείο.
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…………………5)… η πέμπτη απάντηση………….(11621427. pdf)….
…………απάντηση της Περιφέρειας Στερεάς…………………
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Λαμία 26/03/2021
Αρ. πρωτ. 55101/1184
Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2
Ταχ. Κώδικας: 35132
ΤΗΛ: 2231355601/602
Fax: 2231352610
E-mail: periferiarxis@pste.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
e-mail: gramatia@ypes.gr

….Λαμία 26/03/2021
…αρ. πρωτ. 55101/1184

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 4950/10-3-2021 Ερώτηση Κ. Βελόπουλου Προέδρου
Κόμματος, βουλευτή Λάρισας, με θέμα «Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας Στερεάς, μέσω
της Παραμεγδόβιας Οδού».
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ αριθ. 20507/18-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας διαβιβάστηκε η σχετική ερώτηση του Κ.
Βελόπουλου Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας, όπως αναφέρεται στο θέμα.
…β) Το ενημερωτικό σημείωμα του Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών, σχετικά με το θέμα.
Σε απάντηση στο παραπάνω (α) σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι μετά την οριστικοποίηση
της χάραξης της οδού στο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία προκηρύχθηκε
πρόσφατα (Ολοκλήρωση μελετών Επ. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου εκτιμώμενης αξίας
1.007.954 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)) και η οποία καταλήγει στην ήδη μελετημένη θέση της
γέφυρας στο Μέγδοβα, θα προκηρυχτεί σχετική μελέτη και για το τμήμα της οδού μήκους
περίπου 11 χιλιόμετρα που χωρικά είναι στην Ευρυτανία.
Σε αυτή τη μελέτη θα περιλαμβάνονται δύο τμήματα της οδού (και τα δύο εντός της
Ευρυτανίας), το πρώτο 8 χλμ και το δεύτερο 3 χλμ.
…α) Στο πρώτο τμήμα των 8 χλμ για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη
οδοποιίας, οριστική γεωλογική μελέτη κ.λ.π. απαιτούνται συμπληρωματικά η σύνταξη της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γεωτεχνικά και στατικά για 2 - 3 μεγάλα
τεχνικά.
…β) Για το δεύτερο τμήμα των 3 χλμ έχουν γίνει μόνο τοπογραφικά και απαιτείται το
σύνολο των μελετών (οδοποιία, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π.) αφού η μελέτη του
τμήματος αυτού θα «κουμπώσει» με την μελέτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Με την
ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης και της αντίστοιχης της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα
υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη για ολόκληρο τον υπόψη οδικό άξονα και έτσι θα καταστεί
δυνατή η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
__________________________________________________
…ανάρτηση στη σελίδα «Δόλοπες Νεράϊδας – Σπινάσας» / Σάββατο 17.4.21 /

_____________________________________________________________

«Παραμεγδόβιος» Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Αγρινίου
Τί απάντησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Στερεάς στην ερώτηση
που έγινε στη Βουλή (10.3.2021) από τον κ. Βελόπουλο
«…σύντομα θα προκηρυχτεί σχετική μελέτη και για το τμήμα της οδού μήκους περίπου 11
χιλιόμετρα που χωρικά είναι στην Ευρυτανία…» λέει η Περιφέρεια Στερεάς… «μετά την
οριστικοποίηση της χάραξης της οδού στο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία
προκηρύχθηκε πρόσφατα (Ολοκλήρωση μελετών Επ. Οδ. Καρδίτσας – Καρπενησίου
εκτιμώμενης αξίας 1.007.954 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)) και η οποία καταλήγει στην ήδη
μελετημένη θέση της γέφυρας στο Μέγδοβα…»
Ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας λέει ότι… «…σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση της οριστικής
μελέτης του μήκους 8 χλμ οδικού τμήματος που χωρικά είναι στην Καρδίτσα… πίστωσης
1.250.000 ευρώ… η οποία μελέτη καταλήγει και αυτή στην ήδη μελετημένη θέση της
γέφυρας στο Μέγδοβα…» …επιμένοντας για ακόμα μια φορά ότι η γέφυρα Μέγδοβα (που
όλες οι μελέτες της είναι έτοιμες από το 2015 και όλοι επιτακτικά ζητάμε να γίνει τώρα)
ξαναλέει λοιπόν ότι η γέφυρα Μέγδοβα θα πρέπει να γίνει μαζί με την άσφαλτο του
δρόμου…
…αυτά τα απάντησαν οι δυο Περιφέρειες μετά από έγγραφο αίτημα του αρμόδιου
Υπουργού… με αφορμή την ερώτηση στη Βουλή που έκανε (10.3.21) ο κ. Βελόπουλος…
…να θυμίσουμε ότι σημαντικότατη σχετική ερώτηση έγινε πρόσφατα και στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»…
…οι δύο αυτές σημαντικότατες ερωτήσεις «τάραξαν» τα νερά και μάθαμε κάποια
πράγματα… και επισπεύδουν τις διαδικασίες…
…(τα έγγραφα των απαντήσεων είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του χωριού μας
«neraida-dolopwn»… στο σχετικό άρθρο «Παραμεγδόβιος»… πατήστε επάνω εκεί και θα τα
δείτε όλα…!!!)…
Πιο συγκεκριμένα τώρα και αναλυτικά όλα αυτά….
…στις 18.2.21…Πέμπτη … έγινε στη Λάρισα η επερώτηση για την γέφυρα Μέγδοβα και
την οδική σύνδεση Καρδίτσα – Αγρίνιο… από την «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»…
συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Π. Ε. Θ. και παρακολουθήσαμε ζωντανά την απάντηση…
όπου είδαμε με έκπληξη ο κ. Περιφερειάρχης αν δείχνει συνέχεια κατά την απάντησή του
λάθος χάρτη… με άλλα αντί άλλων διαδρομή… προσπαθώντας να στηρίξει την άρνησή του
για την κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα… (δείτε την απάντηση στο σχετικό βίντεο στο
youtube αλλά και σε αναρτήσεις μας στη σελίδα «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας)… τις
επόμενες μέρες είχαμε πλήθος δημοσιευμάτων για τον Παραμεγδόβιο…
…στις 10.3.21…Τετάρτη… κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα
«Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού» από τον
πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση» και βουλευτή Λάρισας κ. Βελόπουλο, προς τους
υπουργούς Εσωτερικών κ. Βορίδη και Υποδομών & Μεταφορών κ. Καραμανλή…
…τις επόμενες μέρες (μέχρι χθές) έρχονταν οι απαντήσεις… τα έγγραφα των οποίων θα δείτε
στα συνημμένα αρχεία του άρθρου μας «Παραμεγδόβιος» στην ιστοσελίδα μας «neraidadolopwn»…
…οι διαδικασίες προχωρούν (έστω και αργά)…!!!
…ο αγώνας μας συνεχίζεται πιο δυνατά…!!!
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_________________________________________________
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ / 23/03/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε / 101 91 Παπάγου

Τηλέφωνο: 2106508120 / Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr
Παπάγου, 23/03/2021 / Αρ. Πρωτ: 81556
Προς
τη Βουλή Των Ελλήνων Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων
Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Δια της Βουλής των Ελλήνων
Θέμα: «Υλοποίηση Της σύνδεσης Θεσσαλίας - Στερεάς, Μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού»
Σχετ: Η Ερώτηση 4950/10.03.2021 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας
γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το τμήμα αυτό.
Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Προωθεί αυτή την περίοδο την ολοκλήρωση του
Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη
Θεσσαλία και κατ' επέκταση με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.
Ο Υπουργός / Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
Εσωτερική διανομή: Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
____________________________________________
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΗ 2021 /
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / Αριθ.
Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4650 / Ημερομ. Κατάθεσης: 10/03/2021 / ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ / Θεσσαλονίκη, 09/03/2021
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της
Παραμεγδόβιας Οδού»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει την Δυτική
Ελλάδα με την Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της
Ευρυτανίας με την Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που καθιστά
δυσχερή και συχνά αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών, παρόλο που είναι
δίπλα. Η ένωση της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα,
μέσω του Παραμεγδόβιου, δυστυχώς, ακόμα παραμένει όνειρο, αν και έχουν διατεθεί πάνω
από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Η συνεργασία των δύο Περιφερειών είναι
επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για τον Δήμο Αγράφων
και την Ευρυτανία, γενικότερα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης η
Σύνδεση Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού;

2. Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας των δύο ανωτέρω Περιφερειών, για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα, προτίθεσθε να επισπεύσετε τη συνάντηση όλων των θεσμικών φορέων που
εμπλέκονται για να συζητηθεί συνολικά το ανωτέρω έργο και στη συνέχεια, να δεσμεύσετε
τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση έναρξη κατασκευής του;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
● Υπουργός Υποδομών: Καραμανλής Κων/νος
● Υπουργός Εσωτερικών: Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
______________________________________________
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 / ΣΕΛ. 18
Στη Βουλή, Λίμνη Κρεμαστών και Παραμεγδόβιος
Ερωτήσεις από τον Κυριάκο Βελόπουλο
Δύο ερωτήσεις σχετικές με την Ευρυτανία και τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου,
υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Κυριάκος Βελόπουλος, βουλευτής Λάρισας και
πρόεδρος του Κόμματος «Ελληνική Λύση».
Οι ερωτήσεις κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα και αφορούν την αξιοποίηση
της Λίμνης Κρεμαστών και την υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας - Στερεάς, μέσω
της Παραμεγδόβιας Οδού και συγκεκριμένα έχουν ως εξής:
«Σκέψεις για αξιοποίηση της Λίμνης Κρεμαστών»
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Τουρισμού
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κύριοι Υπουργοί,…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
«Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας - Στερεάς μέσω της Παραμεγδόβιας
Οδού»
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κύριοι Υπουργοί,
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει την Δυτική
Ελλάδα με την Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της
Ευρυτανίας με την Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που
καθιστά δυσχερή και συχνά αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών,
παρόλο που είναι δίπλα. Η ένωση της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα, μέσω του
Παραμεγδόβιου, δυστυχώς, ακόμα παραμένει όνειρο, αν και έχουν διατεθεί πάνω
από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Η συνεργασία των δύο Περιφερειών είναι
επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για τον Δήμο
Αγράφων και την Ευρυτανία, γενικότερα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης η
σύνδεση Θεσσαλίας - Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού;
2.Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας των δύο ανωτέρω Περιφερειών, για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα, προτίθεσθε να επισπεύσετε τη συνάντηση όλων των θεσμικών φορέων
που εμπλέκονται για να συζητηθεί συνολικά το ανωτέρω έργο και στη συνέχεια, να
δεσμεύσετε τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση έναρξη κατασκευής του;
__________________________________________________

…ανάρτηση στη σελίδα «Δόλοπες Νεράϊδας – Σπινάσας» / Κυριακή 14.3.21 /
_____________________________________________________________
●●● Μετά την Περιφέρεια Θεσσαλίας (όπου έγινε σημαντικότατη επερώτηση στις 18.2.21
και ξαναφωνάζουμε ότι απαντήθηκε με «ψεύτικο» χάρτη)… ο Παραμεγδόβιος στη Βουλή
των Ελλήνων (όπου κατατέθηκε επερώτηση προχθές στις 12.3.21 και την κοινοποιούμε προς
ενημέρωση όλων)…
●●● Γιά να δούμε λοιπόν… τί θα απαντήσει ο κ. Υπουργός Υποδομών που κατά την
επίσκεψή του στην Καρδίτσα στις 30.1.21 βλέποντας το σχετικό Υπόμνημα είπε πως πρέπει
να γίνει πρώτα η Γέφυρα Μέγδοβα και μετά ο δρόμος…!!!
●●● Γιά να δούμε λοιπόν… μετά και από αυτή την ερώτηση θα συναντηθούν επιτέλους οι
δυο Περιφερειάρχες και Νομάρχες να αποφασίσουν την χρηματοδότηση επιτέλους της
Γέφυρας Μέγδοβα…???
●●● Κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων… με τις ευχές μας για ένα καλό διήμερο
Αποκριάς…!!!
____________________________________________
Karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΗ 2021 / 11:15’
Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή σχετική με τη σύνδεση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
μέσω της Παραμεγδόβιας οδού
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης" και Βουλευτής Λάρισας
Κυρ. Βελόπουλος σχετικά με την υλοποίηση της οδικής σύνδεσης Θεσσαλίας - Στερεάς,
μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού.
Στην ερώτησή του επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει την Δυτική Ελλάδα
με την Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της Ευρυτανίας με την
Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που καθιστά δυσχερή και συχνά
αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών, παρόλο που είναι δίπλα. Η ένωση
της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα, μέσω του Παραμεγδόβιου, δυστυχώς, ακόμα
παραμένει όνειρο, αν και έχουν διατεθεί πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Η
συνεργασία των δύο Περιφερειών είναι επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το
σημαντικότερο έργο για τον Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία, γενικότερα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης η σύνδεση
Θεσσαλίας - Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού;
2.Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας των δύο ανωτέρω Περιφερειών, για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα, προτίθεσθε να επισπεύσετε τη συνάντηση όλων των θεσμικών φορέων που
εμπλέκονται για να συζητηθεί συνολικά το ανωτέρω έργο και στη συνέχεια, να δεσμεύσετε
τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση έναρξη κατασκευής του;
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____________________________________________
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΗ 2021 /
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / Αριθ.
Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4650 / Ημερομ. Κατάθεσης: 10/03/2021 / ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ / Θεσσαλονίκη, 09/03/2021
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της
Παραμεγδόβιας Οδού»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει την Δυτική
Ελλάδα με την Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της
Ευρυτανίας με την Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που καθιστά
δυσχερή και συχνά αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών, παρόλο που είναι
δίπλα. Η ένωση της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα,
μέσω του Παραμεγδόβιου, δυστυχώς, ακόμα παραμένει όνειρο, αν και έχουν διατεθεί πάνω
από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Η συνεργασία των δύο Περιφερειών είναι
επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για τον Δήμο Αγράφων
και την Ευρυτανία, γενικότερα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης η
Σύνδεση Θεσσαλίας – Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού;
2. Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας των δύο ανωτέρω Περιφερειών, για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα, προτίθεσθε να επισπεύσετε τη συνάντηση όλων των θεσμικών φορέων που
εμπλέκονται για να συζητηθεί συνολικά το ανωτέρω έργο και στη συνέχεια, να δεσμεύσετε
τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση έναρξη κατασκευής του;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
● Υπουργός Υποδομών: Καραμανλής Κων/νος
● Υπουργός Εσωτερικών: Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
●●● Μετά την Περιφέρεια Θεσσαλίας (όπου έγινε σημαντικότατη επερώτηση στις 18.2.21 και ξαναφωνάζουμε ότι απαντήθηκε
με «ψεύτικο» χάρτη)… ο Παραμεγδόβιος στη Βουλή των Ελλήνων (όπου κατατέθηκε επερώτηση προχθές στις 12.3.21 και την
κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων)…
●●● Γιά να δούμε λοιπόν… τί θα απαντήσει ο κ. Υπουργός Υποδομών που κατά την επίσκεψή του στην Καρδίτσα στις 30.1.21
βλέποντας το σχετικό Υπόμνημα είπε πως πρέπει να γίνει πρώτα η Γέφυρα Μέγδοβα και μετά ο δρόμος…!!!
●●● Γιά να δούμε λοιπόν… μετά και από αυτή την ερώτηση θα συναντηθούν επιτέλους οι δυο Περιφερειάρχες και Νομάρχες να
αποφασίσουν την χρηματοδότηση επιτέλους της Γέφυρας Μέγδοβα…???
●●● Κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων… με τις ευχές μας για ένα καλό διήμερο Αποκριάς…!!!
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Karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΗ 2021 / 11:15’
Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή σχετική με τη σύνδεση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
μέσω της Παραμεγδόβιας οδού
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης" και Βουλευτής Λάρισας
Κυρ. Βελόπουλος σχετικά με την υλοποίηση της οδικής σύνδεσης Θεσσαλίας - Στερεάς,
μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού.
Στην ερώτησή του επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει την Δυτική Ελλάδα

με την Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της Ευρυτανίας με την
Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που καθιστά δυσχερή και συχνά
αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών, παρόλο που είναι δίπλα. Η ένωση
της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα, μέσω του Παραμεγδόβιου, δυστυχώς, ακόμα
παραμένει όνειρο, αν και έχουν διατεθεί πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Η
συνεργασία των δύο Περιφερειών είναι επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το
σημαντικότερο έργο για τον Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία, γενικότερα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.Προτίθεσθε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης η σύνδεση
Θεσσαλίας - Στερεάς, μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού;
2.Με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας των δύο ανωτέρω Περιφερειών, για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα, προτίθεσθε να επισπεύσετε τη συνάντηση όλων των θεσμικών φορέων που
εμπλέκονται για να συζητηθεί συνολικά το ανωτέρω έργο και στη συνέχεια, να δεσμεύσετε
τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση έναρξη κατασκευής του;
________________________________________________
ΒΗΜΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 /
Τι ειπώθηκε για την οδική σύνδεση Καρδίτσας – Καρπενησίου – Αγρινίου στην πρόσφατη
συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς…
_______________________________________________
ΒΗΜΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 / 12:58’
Παραμεγδόβιος: Εξηγήσεις Τασιού στην Οικονομική Επιτροπή Στερεάς για τις
προσπάθειες συντονισμού μεταξύ των δύο Περιφερειών
Συγκεκριμένες εξηγήσεις για τις προσπάθειες συντονισμού που έγιναν μεταξύ των δύο
Περιφερειών (Θεσσαλίας-Στερεάς) για την οδική σύνδεση Καρδίτσας-ΚαρπενησίουΑγρινίου (Παραμεγδόβιος), ζήτησε με ερώτησή της η Λαϊκή Συσπείρωση κατά την
συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής της Στερεάς.
"Τελικά, αυτό που αποκομίσαμε από την απάντηση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, είναι αυτό
που γνωρίζαμε και πριν σε γενικές γραμμές για το έργο, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και
χρόνια. Οπότε για την οδική σύνδεση μεταξύ Καρδίτσας-Καρπενησίου-Αγρινίου,
αναμείνατε στο ακουστικό σας, άγνωστο για πόσο καιρό ακόμα. Με αυτά τα δεδομένα και
έχοντας υπόψη όσα μας ανέφερε προ 15νθημέρου ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας,
ισχυριζόμενος πως καθυστερεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας…… Ζητάμε συγκεκριμένες
εξηγήσεις για τις προσπάθειες συντονισμού που έγιναν μεταξύ των δύο Περιφερειών" .
Απαντώντας ο Αντιπεριφεριάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός αναφέρθηκε στο θέμα
λεπτομερώς λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των μελετών
του οδικού δικτύου καθώς και συνάντηση με τον περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη
Θεσσαλίας προκειμένου να υπάρξει δέσμευση τους για την γέφυρα και ότι οι μελέτες
οδοποιίας προχωρούν όπως έχουν προγραμματιστεί. Τόνισε επίσης :“η ουσία του θέματος
είναι αφού έχουμε ολοκληρωμένη την μελέτη της γέφυρας ξέρουμε πλέον πως θα
συνδέσουμε τα δύο δίκτυα, προς τα που πρέπει να ωριμάσουμε τις μελέτες και εμείς και οι
άλλοι”.
Η κα Μπατζελή ανέφερε τα ακόλουθα: “Μετά και την τοποθέτηση του κ. Τασιού και
λαμβάνοντας υπόψη την συζήτηση που είχαμε κάνει στην προηγούμενη ΟΕ σχετικά με το
θέμα αυτό ,όπου όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε, τι διαγράφουμε και τι προτείνουμε,
έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση και να ολοκληρωθεί η σύνδεση των δύο περιφερειακών
ενοτήτων Καρδίτσας - Ευρυτανίας , θα ήθελα όπως η γραμματεία μας αποστείλει τώρα το
κείμενο, την απόφαση την οποία ψηφίσαμε ως Ο.Ε. Το λέω γιατί αυτό το οποίο ψηφίσαμε αν
θυμάμαι καλά είναι διαφορετικό από την απάντηση την οποία έλαβε ο κ. Χρονάς . Δεύτερον ,
ψηφίσαμε θέμα μελέτης και πάλι του καινούργιου έργου ή της καινούργιας διαδικασίας και
τρίτον και πάλι αν ενθυμούμαι καλά προτάθηκε να μην το πω παράκαμψη , ένας
καινούργιος διαφορετικός τρόπος σύνδεσης μεταξύ του τμήματος της Ευρυτανίας και
της Καρδίτσας. Για να μην λέμε όμως πράγματα τα οποία μόνο εγώ θεωρώ πιθανά ότι είναι

έτσι , θα παρακαλούσα όπως η Γραμματεία μας στείλει αυτή τη στιγμή το θέμα όπως το
συζητήσαμε στην προηγούμενη Ο.Ε. Διότι θεωρώ ότι τα θέματα τα οποία θέτουμε προς
επεξήγηση πρέπει να έχουμε σαφείς απαντήσεις για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε , τι
κοστολογούμε και τι παρακολουθούμε”. Στην συνέχεια του διαλόγου η κα Μπατζελή
συμπλήρωσε : “Θέλω να γίνει το έργο , μπορούμε να κάνουμε μια από κοινού σύσκεψη των
τεχνικών υπηρεσιών παρουσία των δύο εκπροσώπων , των Ο.Ε. ,βάσει της πληροφόρησης
του κ. Χρονά, να καταλάβουμε” .
Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε τα εξής: “Πρόκειται για έναν οδικό άξονα ο οποίος είναι πάρα πολύ
σημαντικός. Δεν συνδέει απλά την Ευρυτανία με την Καρδίτσα συνδέει την Θεσσαλία με
την Νότια Στερεά Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεργαστούν οι δύο περιφέρειες ,
οι αρμόδιες υπηρεσίες των δυο περιφερειών ώστε να εκπονήσουμε μελέτες και να
ξεκινήσουμε διαδικασίες και έργα τα οποία να δένουν το ένα με το άλλο” . O Πρόεδρος
έκανε την ακόλουθη παρατήρηση : “Σε κάθε περίπτωση αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι σε
επίπεδο χάραξης έχει υπάρξει μέριμνα , συνταυτίζονται η αρχή του ενός με το τέλος του
άλλου. Από εκεί και πέρα η οριστικοποίηση των μελετών είναι που θα επιτρέψει την
αναζήτηση χρηματοδότησης και υλοποίησης των σχετικών έργων” .
Θυμίζουμε πως λίγες μέρες πριν στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας
(18/2/21), ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, στο ερώτημα αφού υπάρχει η
μελέτη από το 2018, γιατί δεν κατασκευάστηκε η γέφυρα στο Μέγδοβα και η
ασφαλτόστρωση του τμήματος του δρόμου από την πλευρά του Νομού Καρδίτσας, ανέφερε
ότι η γέφυρα δεν έγινε, γιατί θα ήταν ένα έργο «τυφλό» και αναποτελεσματικό εφόσον δεν
γίνει και ο δρόμος. Για το ότι όμως δεν έγινε ο δρόμος, με ασφαλτόστρωση από τη Νεράιδα
μέχρι την θέση που είναι να γίνει η γέφυρα στον Μέγδοβα, που είναι ευθύνη της περιφέρειας
Θεσσαλίας, δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση, αλλά περιέγραψε απλά τις
γεωμορφολογικές δυσκολίες που έχει αυτός ο δρόμος-χωματόδρομος.
Παράλληλα προσπάθησε να δικαιολογήσει την μη κατασκευή των έργων που ανήκουν στην
ευθύνη της περιφέρειας Θεσσαλίας (γέφυρα Μέγδοβα και ασφαλτόστρωση του τμήματος από
Νεράιδα μέχρι το σημείο που είναι να γίνει η γέφυρα), ρίχνοντας την ευθύνη στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που δεν έχει ανταποκριθεί στην ασφαλτόστρωση του τμήματος
των 10 χιλιομέτρων του δρόμου από την πλευρά της Ευρυτανίας.
________________________________________________
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Παραμεγδόβιος: Γιατί το μεγάλο έργο – όνειρο του Χαρίλαου Τρικούπη δεν
πραγματοποιήθηκε ακόμη…???
Προχωρούν οι μελέτες από τη Θεσσαλία
Ποια η αντίδραση της Στερεάς
Καρδαμπίκης: «Παρέμεινε όνειρο ο Παραμεγδόβιος»
Αγοραστός: «Περιμένουμε την ανταπόκριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Τασιός: «Από κοινού με συνεργασία να δρομολογήσουν οριστικά το έργο για την
σύνδεση των δύο Νομών, Καρδίτσας και Ευρυτανίας»
Στις συζητήσεις έμεινε ένα μεγάλο έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο του Χαρίλαου
Τρικούπη, ο Παραμεγδόβιος δρόμος. Στόχος του έργου ήταν να ενώσει τη Δυτική Ελλάδα με
τη Θεσσαλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι δρόμοι σύνδεσης της Ευρυτανίας με την
Καρδίτσα είναι σε τμήματά τους χωματόδρομοι, γεγονός που καθιστά δυσχερή και συχνά
αδύνατη την επικοινωνία των κατοίκων των δύο νομών παρόλο που είναι δίπλα.
Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε κατά τη συζήτηση επερώτησης της παράταξης του ΚΚΕ ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος απάντησε ότι αν δεν γίνουν
μελέτες κι απ’ τη μεριά της Ευρυτανίας δεν υπάρχει Παραμεγδόβιος. Συνέχισε μάλιστα
λέγοντας: «Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη με
αντικείμενο τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού
Καρδίτσας.[..] Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ. Στην παρούσα σύμβαση εξετάστηκε σε
επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ και συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης
του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο προμελέτης. Επίσης αντικείμενο της
μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας.[…] Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση,

η οδός (από τη Νεράιδα μέχρι τη νέα γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα ) χαρακτηρίζεται από
δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά […]. Παράλληλα και λόγω του ότι η
υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία καταπτώσεων, τους χειμερινούς μήνες
παρατηρούνται δυσκολίες στην διέλευση της και πολλές φορές την καθιστούν αδύνατη, λόγω
βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η αναγκαιότητα βελτίωσης
της υφιστάμενης οδού όσο αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της, άρα η
κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα χωρίς την βελτίωση της οδού πρόσβασης προς αυτή είναι μη
ασφαλής. Για τους παραπάνω λόγους έχει ήδη εξασφαλιστεί πίστωση 1.250.000 ευρώ για τη
δημοπράτηση οριστικής μελέτης όλου του άξονα των 8,0κμ. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής θα
εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτές μελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες κλπ)
ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο και να καταστεί
τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης. H Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας
έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση της εν λόγω μελέτης και βρίσκεται σε εξέλιξη της νόμιμης
διαδικασίας και σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση της. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο
συγκεκριμένο άξονα Καρδίτσας –Καρπενήσι υπάρχει η ιδιαιτερότητα εξάρτησης με την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως προς την εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης στο Νομό τους για την
ολοκλήρωση του άξονα, ώστε η κατασκευή του έργου να είναι εφικτή και να μην οδηγεί σε
αδιέξοδο».
Τι δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, δήλωσε για το θέμα στον
Ευρυτανικό Παλμό:
«Καλωσορίζουμε την εξέλιξη αυτή που υπάρχει για τον Παραμεγδόβιο με την διαδικασία
της χρηματοδότησης των μελετών για την οδοποιία που απαιτείται για την σύνδεση με την
ήδη μελετημένη γέφυρα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι δύο Περιφέρειες μπορούν από
κοινού με
συνεργασία να δρομολογήσουν οριστικά το έργο το οποίο αποτελεί σημαντικό
οδικό άξονα για την σύνδεση των δύο Νομών, Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Η χρηματοδότηση
αυτή της μελέτης αναδεικνύει και την προτεραιότητα που δίνει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας
στο εν λόγω έργο και γεννά βάσιμες προσδοκίες ότι θα προχωρήσει και στην απαραίτητη
χρηματοδότηση της γέφυρας η οποία είναι ώριμη μελετητικά και μπορεί άμεσα να
δημοπρατηθεί και να αρχίσει να κατασκευάζεται. Όσον αφορά το δικό μας το έργο οδοποιίας,
στην προ – προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή αξιολογήσαμε και
παραλάβαμε το σύνολο των υφιστάμενων μελετών που ήταν σε εξέλιξη με τις προηγούμενες
προτεινόμενες οδεύσεις και βρισκόμαστε σε διαδικασία επικαιροποίησης και συμπλήρωσής
τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε προγραμματίζουμε άμεσα και σχετική συνάντηση των
τεχνικών μας υπηρεσιών για την συνολική αντιμετώπιση του θέματος.
Επιπλέον δε θεωρώ σημαντικό την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα έργα
σύνδεσης των δύο Νομών ότι δεν πρέπει να παραμένουν τυφλά, μια τοποθέτηση που γεννά
βάσιμες προσδοκίες για την ολοκλήρωση της σύνδεσης των δύο Νομών μας (βάζοντας
βέβαια κάποιες προτεραιότητες), στο Νέο Αργύρι, στα Κέδρα, στο Τροβάτο, στον Έλατο και
στον Φουρνά (Σπίτι Διαβάτη), οδικά δίκτυα τα οποία είναι ολοκληρωμένα στο Νομό μας.
Η θέση Καρδαμπίκη
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Αγοραστός ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης
έβγαλε το συμπέρασμα «ότι από το 2004 μέχρι και σήμερα δηλαδή μετά από 17 χρόνια,
ολοκληρώθηκε μόνο η μελέτη για τη γέφυρα στο Μέγδοβα και είναι σε τελικό στάδιο η μελέτη
του δρόμου από τη μεριά της Καρδίτσας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας μεν ολοκληρώσει τη
μελέτη της γέφυρας εδώ και πέντε χρόνια αφού αποτελεί δική της ευθύνη, δεν έχει προχωρήσει
στη δημοπράτηση της. Η μη δημοπράτηση της γέφυρας στο Μέγδοβα αποτελεί πρόφαση για να
μη γίνει το έργο. Με αυτή τη λογική δεν θα γίνονταν ποτέ η γέφυρα Τατάρνας που σήμερα είναι
η κύρια οδός διασύνδεσης με Αιτωλοακαρνανία, ούτε η Ε65 που αρχικά έγινε μέχρι την
Ξυνιάδα και τώρα αναπτύσσεται μέχρι τη Θεσσαλία».
Επιβεβλημένη η συνεργασία των δύο Περιφερειών
Η συνεργασία των δύο Περιφερειών, είναι επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το
σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία γενικότερα. Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας ανέφερε για το θέμα αυτό: «Σημαντικό είναι να προχωρήσει και η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα Μέγδοβα με
το Καρπενήσι ειδάλλως κινδυνεύει η μελέτη να παραμείνει «τυφλή» σε σύνδεση. Για το λόγο
αυτό έχει ήδη ενημερωθεί η αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών (προϊστάμενος ο κ. Ιωάννης Μπαρτζώκας ) αρμόδιο για
τη δημοπράτηση της αντίστοιχης μελέτης οδού που θα συνδέσει τη γέφυρα του ποταμού
Μέγδοβα με το Καρπενήσι».Ο κ. Καρδαμπίκης από τη μεριά του ανέφερε: «Σε τέτοιες
περιπτώσεις για να πέσουν τα όποια προσχήματα κι αφού δεν υπάρχει πρόοδος των εργασιών,
το Υπουργείο Υποδομών οφείλει να αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης και συντονισμού του
έργου ή της οριστικής ακύρωσης, εξηγώντας τους λόγους για τα πενήντα χρόνια υποσχέσεων
χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Το όραμα του Χαριλάου Τρικούπη που ήταν η ένωση της Θεσσαλίας
με τη Δυτική Ελλάδα μέσω του Παραμεγδόβιου, δυστυχώς ακόμα παραμένει όνειρο αν και
έχουν διατεθεί πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες. Με λύπη μας βλέπουμε πως δεν
υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να ολοκληρωθεί η γέφυρα αλλά ούτε και τα τελευταία 12
χιλιόμετρα του οδικού δικτύου που ενώνουν την Θεσσαλία με την Δυτική Ελλάδα.Το ίδιο ισχύει
βέβαια και για όλους τους οδικούς άξονες που συνδέουν το Δήμο Αγράφων με τη Θεσσαλία που
δυστυχώς παραμένουν χωματόδρομοι».
Η απάντηση της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Τις αντιδράσεις της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών εξέγειρε η δήλωση του κ. Αγοραστού,
με τους εκπροσώπους της να αναφέρουν ότι σε συνάντησή τους με τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, ο ίδιος παρά τις επιφυλάξεις για ένα «τυφλό έργο» τους υποσχέθηκε την
ολοκλήρωση του. Εν συνεχεία ύστερα από μία σειρά συναντήσεων των εκπροσώπων της
Ένωσης με τους αρμόδιους φορείς όλα τα στοιχεία συνηγορούσαν στην θετική εξέλιξη που
θα είχε το μεγαλόπνοο αυτό έργο, ακόμη και ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών κ. Καραμανλής
ανέφερε ότι το έργο έπρεπε ήδη να είχε ολοκληρωθεί. Η Ένωση στην επιστολή της προς τον
κ. Αγοραστό αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Ζητήσαμε σε πρόσφατη συνάντηση με τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Νούσιο την συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών, παρουσία των
Δημάρχων και των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών για να συζητηθεί συνολικά το έργο. Είμαστε
σε αναμονή αυτής της συνάντησης», ενώ συνεχίζουν λέγοντας: «Μετά από 17 χρόνια, με όλους
τους θεσμικούς παράγοντες να είναι σύμφωνοι στην υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας –
Στερεάς μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, θεωρούμε ότι το έργο έχει ωριμάσει και πρέπει άμεσα
να υλοποιηθεί. Σας καλούμε να τηρήσετε την υπόσχεση σας προς τους Θεσσαλούς, του
Καρδιτσιώτες και τους Αγραφιώτες, αρχικά επισπεύδοντάς τη συνάντηση των θεσμικών φορέων
των δύο όμορων νομών Ευρυτανίας – Καρδίτσας και στη συνέχεια την δέσμευση των
κονδυλίων για την άμεση έναρξη της κατασκευής της γέφυρας που ανήκει αποκλειστικά στην
αρμοδιότητα της περιφέρειας μας». Δεν παρέλειψε βέβαια η Ένωση να τονίσει ότι η περιοχή
των Αγράφων προσφέρει τα μέγιστα στην Εθνική Οικονομία αλλά και την Θεσσαλία με τα
νερά των ποταμών και των λιμνών της και για το λόγο αυτό η κατασκευή της γέφυρας και
των οδικών αξόνων είναι τα ελάχιστα ανταποδοτικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή
των Αγράφων.
________________________________________________
ΔΟΛΟΠΕΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ / ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 / ΒΡΑΔΥ
●●● Ο Παραμεγδόβιος στην πρώτη σελίδα των σημερινών Ευρυτανικών εφημερίδων…!!!
●●● Κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων μας… ευχαριστώντας θερμά τόσο τις εφημερίδες
για την δημοσίευση… όσο (για ακόμα μια φορά) και την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση
Θεσσαλίας» που από μόνη της έκανε προχθές την σημαντικότατη επερώτηση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο… και είχαμε αυτές τις μέρες τα δημοσιεύματα για τον
Παραμεγδόβιο… και θα έχουμε σύντομα επίσπευση των εξελίξεων (συμβασιοποίηση της
μελέτης του 1.250.000 €… σημαντικότατες συναντήσεις κ.λ.π.)…!!!
●●● Η ολοκλήρωση της σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου (με την κατασκευή της Γέφυρας
Μέγδοβα και του τελευταίου μοναδικού εναπομείναντος οδικού τμήματος μεταξύ Νεράϊδας
και Μαυρομμάτας) είναι επιτακτικό αίτημα του παραμεγδόβιου κόσμου…!!!
●●● Θα φτάσουμε στα άκρα για να γίνει πράξη το συντομότερο…!!!
_______________________________________________________
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Παραμεγδόβιος: Οι μελέτες στα συρτάρια…
Μετάθεση ευθυνών επιχειρεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Διαπεριφερειακή συστράτευση και κοινή στόχευση απαιτεί η κατασκευή της παραμεγδόβιας
οδού, που προϋποθέτει ασφαλτόστρωση και κατασκευή γέφυρας επί του άξονα “Νεράϊδα
Καρδίτσας – Μαυρομμάτα Ευρυτανίας” (18 χλμ) και αποτελεί πάγιο και διαρκές αίτημα
Καρδιτσιωτών και Αγραφιωτών
Καρδαμπίκης: Να αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών την ευθύνη υλοποίησης
Στην πρόσφατη (18/2/21) συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας
συζητήθηκε η επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης προς την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας,
σχετικά με τη στασιμότητα που παρατηρείται στην κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό
Μέγδοβα (στον ν. Καρδίτσας) και η οδική σύνδεση Καρδίτσας - Καρπενησίου - Αγρινίου, με
την ασφαλτόστρωση του δρόμου μεταξύ Νεράϊδας Καρδίτσας και Μαυρομμάτας
Ευρυτανίας.
Η οδική σύνδεση απαιτεί συνεργασία και συνέργεια με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
διαφορετικά, το έργο θα παραμείνει «τυφλό» και μη λειτουργικό, ανέφερε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός. Η μη δημοπράτηση της γέφυρας στον Μέγδοβα αποτελεί
πρόφαση για να μην γίνει το έργο, δηλώνει ο δήμαρχος Αγράφων, κ. Αλέξης Καρδαμπίκης,
και ζητά παρέμβαση του αρμόδιου υπουργείου.
Με το θέμα έχουν ασχοληθεί πολλάκις τα Ευρυτανικά Νέα, καταγράφοντας την αγωνία
των τοπικών κοινωνιών για το έργο αλλά και την κωλυσιεργία των επίσημων φορέων.
Φαίνεται ότι η Καρδίτσα δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην κατασκευή της γέφυρας
αφού η σχετική μελέτη παραμένει στα… συρτάρια εδώ και χρόνια.
Εν πολλοίς, το έργο απαρτίζεται από τρία τμήματα, που αφορούν τη γεφύρωση του
Μέγδοβα στην Καρδίτσα, τον άξονα 8 χιλιομέτρων εντός του όμορου νομού και το οδικό
τμήμα 10 χιλιομέτρων εντός της Ευρυτανίας.
Η ενημέρωση από τη Θεσσαλία
Απαντώντας στη σχετική επερώτηση με θέμα την ολοκλήρωση των μελετών για τον
παραμεγδόβιο, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός σημείωσε: «Η Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη με αντικείμενο τη γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Καρδίτσας. Η αρχή του έργου
χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στη γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα.
Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ. Στην παρούσα σύμβαση εξετάστηκε σε επίπεδο
οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ και συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης του
ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο προμελέτης. Επίσης, αντικείμενο της μελέτης
ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας (…)».
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα «δυσμενή γεωμετρικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά» που παρουσιάζει η οδός από τη Νεράιδα μέχρι τη νέα γέφυρα του ποταμού
Μέγδοβα και υπενθύμισε ότι έχει εξασφαλιστεί πίστωση 1,25 εκατ. Ευρώ για τη
δημοπράτηση οριστικής μελέτης όλου του άξονα των 8 χλμ. «Στα πλαίσια της μελέτης θα
εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες (γεωτεχνικές έρευνες
κλπ.,) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιΐας σε οριστικό στάδιο και να
καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης», σημείωσε σχετικά και πρόσθεσε πως
η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση της εν
λόγω μελέτης και βρίσκεται σε εξέλιξη της νόμιμης διαδικασίας και σύντομα θα υπογραφεί η
σύμβασή της.
Δεν παρέλειψε, πάντως, να αναφερθεί στην ανάγκη συνεργασίας με την Περιφέρεια Στ.
Ελλάδας, σχετικά με το τμήμα των 10 χλμ που ξεκινά από τη Μαυρομμάτα Ευρυτανίας και
καταλήγει στη γέφυρα του Μέγδοβα - όταν και εάν ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Έχει
διαφανεί ότι η Περιφέρεια Στερεάς και η ΠΕ Ευρυτανίας τηρούν στάση αναμονής στο
συγκεκριμένο ζήτημα, αφού οι αρμόδιοι αξιολογούν ως πρώτη προτεραιότητα την κατασκευή
της γέφυρας, ώστε κατόπιν να προχωρήσει η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας στα όρια της
Ευρυτανίας.

«Στον συγκεκριμένο άξονα Καρδίτσας - Καρπενησίου υπάρχει η ιδιαιτερότητα εξάρτησης
με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως προς την εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης στην
Ευρυτανία, για την ολοκλήρωση του άξονα, ώστε η κατασκευή του έργου να είναι εφικτή και
να μην οδηγεί σε αδιέξοδο», υπογράμμισε ο κ. Αγοραστός και πρόσθεσε πως «σημαντικό
είναι να προχωρήσει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση της μελέτης
οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα Μέγδοβα με το Καρπενήσι, ειδάλλως κινδυνεύει η
μελέτη να παραμείνει ‘τυφλή’ σε σύνδεση (…)».
Καρδαμπίκης: Δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση
Με λίαν δηκτικό τρπο σχολίασε την αναφορά Αγοραστού για τη διασύνδεση Καρδίτσας Ευρυτανίας, ο δήμαρχος Αγράφων, κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, επισημαίνοντας με
απογοήτευση πως «το όνειρο του Χαρίλαου Τρικούπη για τον παραμεγδόβιο που θα ένωνε τη
Δυτική Ελλάδα με τη Θεσσαλία, παραμένει όνειρο…».
Από το 2004 μέχρι και σήμερα, δηλαδή μετά από 17 χρόνια, ολοκληρώθηκε μόνο η μελέτη
για τη γέφυρα στον Μέγδοβα και είναι σε τελικό στάδιο η μελέτη του δρόμου από τη μεριά
της Καρδίτσας, σημείωσε ο δήμαρχος και τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας «έχοντας μεν
ολοκληρώσει τη μελέτη της γέφυρας εδώ και πέντε χρόνια, αφού αποτελεί δική της ευθύνη,
δεν έχει προχωρήσει στη δημοπράτησή της». «Η μη δημοπράτηση της γέφυρας στον
Μέγδοβα αποτελεί πρόφαση για να μη γίνει το έργο», εκτιμά ο κ. Καρδαμπίκης.
«Εδώ που φθάσαμε», αναφέρει επίσης, «η συνεργασία των δύο Περιφερειών, είναι
επιβεβλημένη για να γίνει πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για τον Δήμο Αγράφων
και την Ευρυτανία γενικότερα», αιτούμενος, μάλιστα παρέμβαση του κεντρικού κράτους:
«Σε τέτοιες περιπτώσεις για να πέσουν τα όποια προσχήματα κι αφού δεν υπάρχει πρόοδος
των εργασιών, το Υπουργείο Υποδομών οφείλει να αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης και
συντονισμού του έργου ή της οριστικής ακύρωσης, εξηγώντας τους λόγους για τα πενήντα
χρόνια υποσχέσεων χωρίς κανένα αποτέλεσμα».
«Με λύπη μας βλέπουμε», καταλήγει στην αναφορά του ο δήμαρχος Αγράφων, «πως δεν
υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να ολοκληρωθεί η γέφυρα αλλά ούτε και τα τελευταία
12 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου που ενώνουν τη Θεσσαλία με τη Δυτική Ελλάδα. Το ίδιο
ισχύει βέβαια και για όλους τους οδικούς άξονες που συνδέουν τον Δήμο Αγράφων με τη
Θεσσαλία που, δυστυχώς, παραμένουν χωματόδρομοι».
________________________________________________
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●●● Ποιός έδωσε τον εντελώς λάθος χάρτη στα χέρια του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας…???
Ήταν αυτό τυχαίο…??? Ή μήπως εσκεμμένο…??? Αυτό είναι το αναπάντητο ακόμα
ερώτημα του παραμεγδόβιου κόσμου από την Πέμπτη 18.2.21 το βράδυ που έγινε η
σημαντικότατη επερώτηση από την Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας…!!!
●●● Ήδη έχει γραφεί σχετικό κείμενο – απάντηση από την Ε.Α.Χ. που θα δημοσιευτεί αύριο
σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ… το οποίο κοινοποιούμε… μαζί με την «πέτρα του σκανδάλου» τον
λάθος χάρτη και τον σωστό…!!!
●●● Γράφει λοιπόν πολύ σωστά η Ε.Α.Χ. τα εξής… που πρέπει να διαβαστούν από όλους
μας…
●●● Απάντηση, της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών, στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού για την Παραμεγδόβια Οδό και την κατασκευή της γέφυρας
στο Μέγδοβα.
●●● Κύριε Περιφερειάρχα,
●●● Η Ένωση μας, στα μέσα Ιουλίου, σας επισκέφθηκε και μεταξύ των ζητημάτων που
συζητήσαμε, κυρίαρχο στάθηκε η σύνδεση Καρδίτσα – Καρπενήσι - Αγρίνιο μέσω της
Παραμεγδόβιας οδού και η κατασκευή της γέφυρας στο Μέγδοβα, που βρίσκεται στην
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας……………………………………
……………………………………………………………………………….
________________________________________________
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Απάντηση της Ένωσης μας στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό για
την Παραμεγδόβια οδό και την κατασκευή της γέφυρας στο Μέγδοβα.
Κύριε Περιφερειάρχα,
Η Ένωση μας, στα μέσα Ιουλίου, σας επισκέφθηκε και μεταξύ των ζητημάτων που
συζητήσαμε, κυρίαρχο στάθηκε η σύνδεση Καρδίτσα – Καρπενήσι - Αγρίνιο μέσω της
Παραμεγδόβιας οδού και η κατασκευή της γέφυρας στο Μέγδοβα, που βρίσκεται στην
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σας ενημερώσαμε εκτενώς για το στάδιο που βρίσκονται τα εν λόγω τμήματα που
υπολείπονται του έργου, από Νεράϊδα μέχρι Μέγδοβα και από εκεί έως την Μαυρομμάτα
Ευρυτανίας. Μας εκφράσατε και τότε τις επιφυλάξεις για ένα τυφλό έργο, αλλά ωστόσο
δεσμευτήκατε ότι θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες του δρόμου, ενώ
αναφέρατε ότι η γέφυρα, παρόλο που έχει ολοκληρωμένη μελέτη, δεν μπορεί να τελειώσει αν
δεν υπάρχουν εξελίξεις και για το τμήμα της Ευρυτανίας. Πιστός στη δέσμευσή σας
προχωρήσατε την επομένη στην προκήρυξη για την μελέτη του εναπομείναντος τμήματος
του δρόμου. Η Ένωση μας, μετά από αυτή την ενθαρρυντική κίνηση σας άρχισε
διερευνητικές επαφές με όλες τις πλευρές. Αρχικά πήραμε την σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Καρδίτσας, κ. Τσιακου, ο οποίος είπε ότι αν και το έργο υπάγεται στην
αρμοδιότητα της περιφέρειας θα συμβάλει από την θέση του στην ολοκλήρωση της
σύνδεσης. Όμοια, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νούσιος είπε ότι αν το έργο είναι ώριμο και
βρεθούν τα κονδύλια πρέπει να ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας τόσο θετικές
αντιδράσεις από τους ανώτατους αυτοδιοικητικούς του Νομού μου μας, ξεκινήσαμε
διερευνητικές επαφές με τους αντίστοιχους της Ευρυτανίας. Παράλληλα δια του προέδρου
μας, κ. Τσαντήλα, όντας οι μόνοι που είχαμε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον αρμόδιο Υπουργό
Υποδομών, κ. Καραμανλή, υποδείξαμε τα εναπομείναντα τμήματα, την σύνδεση που θα
προσφέρει η συγκεκριμένη οδός μεταξύ κεντρικής και δυτικής Ελλάδος και ότι πρόκειται για
ένα μεγαλόπνοο έργο που έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός εξέφρασε την
θετική του στήριξη στην ολοκλήρωση του έργου και της γέφυρας και της σύνδεσης των δυο
περιφερειών Στερεάς - Θεσσαλίας και είπε ότι οι υπηρεσίες του θα βοηθήσουν στην
ολοκλήρωσή του. Στη συνέχεια, αφού λάβαμε τη διαβεβαίωση του Υπουργού για της στήριξή
της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου, είχαμε άμεσα τηλεφωνικές επικοινωνίες με
τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Καρδαμπίκη, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ.
Τασιό, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξη τους προς το έργο και την ανάληψη ανάλογων
ενεργειών από τους ίδιους σε επίπεδο περιφέρειας. Ζητήσαμε σε πρόσφατη συνάντηση με τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Νούσιο την συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών, παρουσία των
Δημάρχων και των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών για να συζητηθεί συνολικά το έργο.
Είμαστε σε αναμονή αυτής της συνάντησης.
Στην απάντηση σας προς την επερώτηση που σας κατατέθηκε, όπως και στην συγκεκριμένη
δημοσίευση, ο πρώτος χάρτης που έχει αναρτηθεί είναι εσφαλμένος και δείχνει τελείως άλλη
χάραξη από την ορθή που απεικονίζει ο δεύτερος χάρτης. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εκ
παραδρομής λάθος ή αν κάποιοι ήθελαν να δείξουν ότι ο δρόμος αυτός δεν οδηγεί πουθενά.
Όπως θα διαπιστώσετε στον δεύτερο χάρτη υφίσταται ήδη χωματόδρομος, αλλά απουσιάζει η
γέφυρα, η οποία αν υπήρχε αφενός θα έδινε κίνητρο για την οριστικοποίηση της σύνδεσης,
αφετέρου ήδη θα υπήρχε η σύνδεση για οχήματα 4x4 και μηχανές. Το επιχείρημα ότι το έργο
είναι τυφλό δεν ευσταθεί διότι ως αντεπιχείρημα σας αναφέρουμε ενδεικτικά το έργο του
Ε65, το οποίο άρχισε και ολοκληρώθηκε πρώτα στο μέσο τμήμα αυτού, όπως ζητάμε για τη
γέφυρα, ενώ τώρα προχωράνε και ολοκληρώνονται οι συνδέσεις με Ξυνιάδα- Λαμία και
Τρίκαλα- Εγνατία. Αν ήταν τυφλό έργο ο Ε65 στο κομμάτι που άρχισε και ολοκληρώθηκε σε
πρώτη φάση, το οποίο στήριξαν 3 κυβερνήσεις διαδοχικά, θα μπορούσατε ως
Περιφερειάρχης να πείσετε και να καταφέρετε να λάβατε τα κονδύλια για την επέκταση του
κομματιού Τρίκαλα – Εγνατία;
Κύριε Περιφερειάρχα, μας είχατε πει τον Ιούλιο ότι έχετε τα μάτια σας στραμμένα σε όλη την
περιφέρεια και κάθε άκρης της, γνωρίζετε τα χρόνια προβλήματα και έχετε την διάθεση να τα
επιλύσετε. Μετά από 17 χρόνια, με όλους τους θεσμικούς παράγοντες να είναι σύμφωνοι
στην υλοποίηση της σύνδεσης Θεσσαλίας – Στερεάς μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού,
θεωρούμε ότι το έργο έχει ωριμάσει και πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί. Σας καλούμε να

τηρήσετε την υπόσχεση σας προς τους Θεσσαλούς, του Καρδιτσιώτες και τους Αγραφιώτες,
αρχικά επισπεύδοντάς τη συνάντηση των θεσμικών φορών των δύο όμορων νομών
Ευρυτανίας – Καρδίτσας και στη συνέχεια την δέσμευση των κονδυλίων για την άμεση
έναρξη της κατασκευής της γέφυρας που ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της
περιφέρειας μας.
Κύριε Περιφερειάρχα, σας υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή των Αγράφων προσφέρει τα μέγιστα
στην Εθνική Οικονομία αλλά και την Θεσσαλία με τα νερά των ποταμών και των λιμνών μας.
Η κατασκευή της γέφυρα και των οδικών αξόνων, αλλά και η συντήρηση της υπάρχουσα
οδοποιίας της ευρύτερης περιοχής θεωρούμε ότι είναι τα ελάχιστα ανταποδοτικά έργα που
πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας.
________________________________________________
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Προχωρούν οι διαδικασίες για τον οδικό άξονα Καρδίτσας – Καρπενησίου
Με δύο μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια
Θεσσαλίας προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή ασφαλούς οδικού άξονα που θα
συνδέει την Καρδίτσα με το Καρπενήσι.
Πρόκειται για:
● τη μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, προυπολογισμού 600.000 ευρώ, η οποία έχει
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει οριστική μελέτη οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, οριστική
γεωλογική μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οριστική μελέτη γέφυρας και
● τη μελέτη οδικού άξονα 8 χλμ, μέχρι τα όρια του νομού Καρδίτσας προϋπολογισμού
1.249.864,18 ευρώ για την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης και προχωρά
σε υπογραφή σύμβασης.
Δηλώσεις κ. Αγοραστού
Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, η οδική σύνδεση Καρδίτσας – Καρπενησίου απαιτεί συνεργασία
και συνέργεια με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαφορετικά, το έργο που δρομολογούμε
παραμένει «τυφλό» και μη λειτουργικό. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε έτοιμοι, έχουμε
επικοινωνήσει επανειλημμένως με την όμορη Περιφέρεια και περιμένουμε την ανταπόκρισή
της».
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε επερώτηση με θέμα την ολοκλήρωση των μελετών της
επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός διευκρίνισε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη με αντικείμενο τη
γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας. Η αρχή
του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στην γεφύρωση
του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ. Στην παρούσα σύμβαση
εξετάστηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ και συγκεκριμένα στην
περιοχή γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο προμελέτης .Επίσης
αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας. Με την Απόφαση 6266/2412-2018 / ΔΤΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε η έγκριση και η παραλαβή της εν λόγω μελέτης.
Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η οδός (από τη Νεράιδα μέχρι τη νέα γέφυρα του
ποταμού Μέγδοβα ) χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα παρουσιάζει πλήθος εναλλαγών αριστερόστροφων –
δεξιόστροφων καμπύλων με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και σε ορισμένα τμήματα
κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων. Παράλληλα και λόγω του ότι η
υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία καταπτώσεων, τους χειμερινούς μήνες
παρατηρούνται δυσκολίες στην διέλευση της και πολλές φορές την καθιστούν αδύνατη, λόγω
βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η αναγκαιότητα
βελτίωσης της υφιστάμενης οδού όσο αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
της , άρα η κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα χωρίς την βελτίωση της οδού πρόσβασης προς
αυτή είναι μη ασφαλής.
Για τους παραπάνω λόγους έχει ήδη εξασφαλιστεί πίστωση 1.250.000 ευρώ με κωδικό
2017ΜΠ017000012 για τη δημοπράτηση οριστικής μελέτης όλου του άξονα των 8,0κμ. Στα
πλαίσια της μελέτης αυτής θα εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτές

μελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες κλπ) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας
σε οριστικό στάδιο και να καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης.
H Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση της εν
λόγω μελέτης και βρίσκεται σε εξέλιξη της νόμιμης διαδικασίας και σύντομα θα υπογραφεί η
σύμβαση της.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο άξονα Καρδίτσας –Καρπενήσι υπάρχει η
ιδιαιτερότητα εξάρτησης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως προς την εκπόνηση
αντίστοιχης μελέτης στο Νομό τους για την ολοκλήρωση του άξονα, ώστε η κατασκευή του
έργου να είναι εφικτή και να μην οδηγεί σε αδιέξοδο.
Σημαντικό είναι να προχωρήσει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση της
μελέτης οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα Μέγδοβα με το Καρπενήσι ειδάλλως κινδυνεύει
η μελέτη να παραμείνει «τυφλή» σε σύνδεση. Για το λόγο αυτό έχει ήδη ενημερωθεί η
αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα το Τμήμα
Μελετών (προϊστάμενος ο κ. Ιωάννης Μπαρτζώκας ) αρμόδιο για τη δημοπράτηση της
αντίστοιχης μελέτης οδού που θα συνδέσει τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα με το Καρπενήσι».
________________________________________________
ΜΕ Π. Σ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 / ΒΡΑΔΥ
Είχαμε συνομιλία με Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς… ζητώντας του να
γίνει σχετική ερώτηση και στο Π. Σ. Στερεάς…
Μας είπε ότι… πρόσφατα έγινε σχετική ερώτηση… όπου ακούστηκε μέσα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ότι η Ευρυτανία είναι σε συνεννόηση με την Καρδίτσα και έχουν τώρα
επικεντρωθεί στην κατασκευή της γέφυρας… αν και έχει αρκετό κόστος το εντός Ευρυτανίας
οδικό τμήμα… υπάρχει ως στρατηγικός στόχος… και όλοι ελπίζουμε στην επόμενη
προγραμματική περίοδο (που θα υπάρχουν αρκετά χρήματα) να χρηματοδοτηθεί… χωρίς
βέβαια να είναι σίγουρο… πάντως αποτελεί στόχο μας…
________________________________________________
ΑΛΕΞΗΣ KΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ / Φ/Β / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 / ΒΡΑΔΥ
Το όνειρο του Χαρίλαου Τρικούπη για τον Παραμεγδόβιο που θα ένωνε Δυτική Ελλάδα με
τη Θεσσαλία παραμένει όνειρο….
Δεν υπάρχει Παραμεγδόβιος αν δεν γίνουν μελέτες κι απ' τη μεριά της Ευρυτανίας, είπε ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός κατά τη συζήτηση επερώτησης της
παράταξης του ΚΚΕ. Συμπερασματικά, από το 2004 μέχρι και σήμερα δηλαδή μετά από 17
χρόνια, ολοκληρώθηκε μόνο η μελέτη για τη γέφυρα στο Μέγδοβα και είναι σε τελικό στάδιο
η μελέτη του δρόμου από τη μεριά της Καρδίτσας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας μεν
ολοκληρώσει τη μελέτη της γέφυρας εδώ και πέντε χρόνια αφού αποτελεί δική της ευθύνη,
δεν έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση της. Η μη δημοπράτηση της γέφυρας στο Μέγδοβα
αποτελεί πρόφαση για να μη γίνει το έργο. Με αυτή τη λογική δεν θα γίνονταν ποτέ η γέφυρα
Τατάρνας που σήμερα είναι η κύρια οδός διασύνδεσης με Αιτωλοακαρνανία, ούτε η Ε65 που
αρχικά έγινε μέχρι την Ξυνιάδα και τώρα αναπτύσσεται μέχρι τη Θεσσαλία.
Εδώ που φθάσαμε, η συνεργασία των δύο Περιφερειών, είναι επιβεβλημένη για να γίνει
πραγματικότητα το σημαντικότερο έργο για το Δήμο Αγράφων και την Ευρυτανία
γενικότερα. Σε τέτοιες περιπτώσεις για να πέσουν τα όποια προσχήματα κι αφού δεν υπάρχει
πρόοδος των εργασιών, το Υπουργείο Υποδομών οφείλει να αναλάβει την ευθύνη
υλοποίησης και συντονισμού του έργου ή της οριστικής ακύρωσης, εξηγώντας τους λόγους
για τα πενήντα χρόνια υποσχέσεων χωρίς κανένα αποτέλεσμα . Το όραμα του Χαριλάου
Τρικούπη που ήταν η ένωση της Θεσσαλίας με τη Δυτική Ελλάδα μέσω του Παραμεγδόβιου,
δυστυχώς ακόμα παραμένει όνειρο αν και έχουν διατεθεί πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για
μελέτες. Με λύπη μας βλέπουμε πως δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να
ολοκληρωθεί η γέφυρα αλλά ούτε και τα τελευταία 12 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου που
ενώνουν την Θεσσαλία με την Δυτική Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όλους τους
οδικούς άξονες που συνδέουν το Δήμο Αγράφων με τη Θεσσαλία που δυστυχώς παραμένουν
χωματόδρομοι.
________________________________________________

Karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 / 09:46’
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας» για την απάντηση της περιφερειακής αρχής για την
κατασκευή της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας – Καρπενησίου - Αγρινίου
Στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας (18/2/21), συζητήθηκε η
επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης, προς την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, γιατί δεν
προχωρά η κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα και η οδική σύνδεση ΚαρδίτσαςΚαρπενησίου-Αγρινίου, με την ασφαλτόστρωση του δρόμου μεταξύ Νεράιδας Καρδίτσας και
Μαυρομάτας Ευρυτανίας, που παραμένει άλυτο πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια.
Απαντώντας στην επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
ανέφερε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει εκπονήσει
μελέτη με αντικείμενο τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του
Νομού Καρδίτσας. Η αρχή του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το
πέρας του στην γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ.
Στην παρούσα σύμβαση εξετάστηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ
και συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε
επίπεδο προμελέτης. Επίσης αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της
γέφυρας. Με την Απόφαση 6266/24-12-2018 / ΔΤΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε η έγκριση
και η παραλαβή της εν λόγω μελέτης.
Στο ερώτημα αφού υπάρχει η μελέτη από το 2018, γιατί δεν κατασκευάστηκε η γέφυρα στο
Μέγδοβα και η ασφαλτόστρωση του τμήματος του δρόμου από την πλευρά του Νομού
Καρδίτσας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ανέφερε ότι η γέφυρα δεν έγινε, γιατί θα ήταν ένα
έργο «τυφλό» και αναποτελεσματικό εφόσον δεν γίνει και ο δρόμος.
Για το ότι όμως δεν έγινε ο δρόμος, με ασφαλτόστρωση από τη Νεράιδα μέχρι την θέση που
είναι να γίνει η γέφυρα στον Μέγδοβα, που είναι ευθύνη της περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν
έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση, αλλά περιέγραψε απλά τις γεωμορφολογικές δυσκολίες
που έχει αυτός ο δρόμος-χωματόδρομος. Παράλληλα προσπάθησε να δικαιολογήσει την μη
κατασκευή των έργων που ανήκουν στην ευθύνη της περιφέρειας Θεσσαλίας (γέφυρα
Μέγδοβα και ασφαλτόστρωση του τμήματος από Νεράιδα μέχρι το σημείο που είναι να γίνει
η γέφυρα), ρίχνοντας την ευθύνη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που δεν έχει
ανταποκριθεί στην ασφαλτόστρωση του τμήματος των 10 χιλιομέτρων του δρόμου από την
πλευρά της Ευρυτανίας.
Τελικά, αυτό που αποκομίσαμε από την απάντηση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, είναι αυτό
που γνωρίζαμε και πριν σε γενικές γραμμές για το έργο, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και
χρόνια. Οπότε για την οδική σύνδεση μεταξύ Καρδίτσας-Καρπενησίου-Αγρινίου,
αναμείνατε στο ακουστικό σας, άγνωστο για πόσο καιρό ακόμα.
Η Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας, θα συνεχίσει με επιμονή να διεκδικεί και να πιέζει για την
κατασκευή τόσο της γέφυρας στον Μέγδοβα ποταμό, όσο και για την συνολική κατασκευή
της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας – Καρπενησίου-Αγρίνιου με την διαμόρφωση και
ασφαλτόστρωση του δρόμου από Νεράιδα Καρδίτσας, έως Μαυρομάτα Ευρυτανίας, που
αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και ευρύτερα.
19/2/2021
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
___________________________________________
ΔΟΛΟΠΕΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021
●●● Απαντήθηκε η επερώτηση για την γέφυρα του Παραμεγδόβιου στην αποψινή
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας… χωρίς φυσικά να ικανοποιεί
κανέναν μας η απάντηση του κ. Περιφερειάρχη…
●●● Κοινοποιούμε το βίντεο της συνεδρίασης προς ενημέρωση όλων… να δούν όλοι με τα
μάτια τους και να ακούσουν με τα αυτιά τους…
●●● Η ερώτηση αρχίζει στο 28:30’… και η απάντηση στο 30:30’ έως το 40:30’… από τα
συνολικά 5:01:52’ του βίντεο…
●●● Αυτή είναι η πρώτη και βασική κοινοποίηση γιατί αύριο θα ακολουθήσουν κι άλλες
διαφόρων δημοσιευμάτων…

●●● Η μεγάλη απορία μας είναι το ποιός έδωσε στον κ. Περιφερειάρχη… αυτόν τον εντελώς
άσχετο με το δρόμο και τη γέφυρα χάρτη… (οι μηχανικοί αποκλείεται καθώς στις προμελέτες
τους έχουν όλο το δρόμο και την γέφυρα με ακρίβεια χιλιοστού στη σωστή διαδρομή και
θέση τους… ενώ αυτός εδώ οδηγεί στα «Μαντάνια» και στο «Στεφάνι»)… δείτε τον… και
βγάλτε τα συμπεράσματά σας…
●●● Ο αγώνας φυσικά συνεχίζεται… σταθερά και δυνατά…!!!
________________________________________________
Karditsalive / ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 / ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
ΤΟΥΣ ΓΡΑΨΑΜΕ… ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ…
...καλησπέρα... αν δημοσιεύσετε την απάντηση που έδωσε απόψε στο Π. Σ. ο κ. Αγοραστός
στην ερώτηση της Λ.Σ. για τον Παραμεγδόβιο... σας θυμίζουμε και σας παρακαλούμε να
βάλετε μαζί του αυτόν εδώ τον χάρτη... γιατί βοηθάει να καταλάβει κάποιος για το τι
μιλάμε... (σ.σ. τους στείλαμε αυτόν που έχουμε στην εδώ δημοσίευσή μας… αλλά τελικά
δημοσίευσαν την απάντηση – δελτίο τύπου της «Λαϊκής Συσπείρωσης»)…
________________________________________________
KarditsaPress / ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 / 22:00’
Αγοραστός για σύνδεση Καρδίτσας – Καρπενησίου: «Είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας)
Με δύο μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια
Θεσσαλίας προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή ασφαλούς οδικού άξονα που συνδέει
την Καρδίτσα με το Καρπενήσι.
Πρόκειται για:
-τη μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, προυπολογισμού 600.000 ευρώ, η οποία έχει
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει οριστική μελέτη οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, οριστική
γεωλογική μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οριστική μελέτη γέφυρας και
-τη μελέτη οδικού άξονα 8 χλμ, μέχρι τα όρια του νομού Καρδίτσας προϋπολογισμού
1.249.864,18 ευρώ για την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης και προχωρά
σε υπογραφή σύμβασης.
Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, η οδική σύνδεση Καρδίτσας - Καρπενησίου απαιτεί συνεργασία
και συνέργεια με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαφορετικά, το έργο που δρομολογούμε
παραμένει «τυφλό» και μη λειτουργικό. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε έτοιμοι, έχουμε
επικοινωνήσει επανειλημμένως με την όμορη Περιφέρεια και περιμένουμε την ανταπόκρισή
της».
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε επερώτηση με θέμα την ολοκλήρωση των μελετών της
επαρχιακής οδού Καρδίτσας -Καρπενησίου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός διευκρίνισε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει μελέτη με αντικείμενο τη
γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας. Η αρχή
του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στην γεφύρωση
του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ. Στην παρούσα σύμβαση
εξετάστηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ και συγκεκριμένα στην
περιοχή γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε επίπεδο προμελέτης .Επίσης
αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας. Με την Απόφαση 6266/2412-2018 / ΔΤΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε η έγκριση και η παραλαβή της εν λόγω μελέτης.
Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η οδός ( από τη Νεράιδα μέχρι τη νέα γέφυρα του
ποταμού Μέγδοβα ) χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα παρουσιάζει πλήθος εναλλαγών αριστερόστροφων –
δεξιόστροφων καμπύλων με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και σε ορισμένα τμήματα
κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων. Παράλληλα και λόγω του ότι η
υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία καταπτώσεων, τους χειμερινούς μήνες
παρατηρούνται δυσκολίες στην διέλευση της και πολλές φορές την καθιστούν αδύνατη, λόγω
βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η αναγκαιότητα
βελτίωσης της υφιστάμενης οδού όσο αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

της , άρα η κατασκευή της γέφυρας Μεγδοβα χωρίς την βελτίωση της οδού πρόσβασης προς
αυτή είναι μη ασφαλής.
Για τους παραπάνω λόγους έχει ήδη εξασφαλιστεί πίστωση 1.250.000 ευρώ με κωδικό
2017ΜΠ017000012 για τη δημοπράτηση οριστικής μελέτης όλου του άξονα των 8,0κμ. Στα
πλαίσια της μελέτης αυτής θα εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτές
μελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες κλπ) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας
σε οριστικό στάδιο και να καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης .
H Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση της εν
λόγω μελέτης και βρίσκεται σε εξέλιξη της νόμιμης διαδικασίας και σύντομα θα υπογραφεί η
σύμβαση της.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο άξονα Καρδίτσας –Καρπενήσι υπάρχει η
ιδιαιτερότητα εξάρτησης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως προς την εκπόνηση
αντίστοιχης μελέτης στο Νομό τους για την ολοκλήρωση του άξονα, ώστε η κατασκευή του
έργου να είναι εφικτή και να μην οδηγεί σε αδιέξοδο.
Σημαντικό είναι να προχωρήσει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση της
μελέτης οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα Μέγδοβα με το Καρπενήσι ειδάλλως κινδυνεύει
η μελέτη να παραμείνει «τυφλή» σε σύνδεση. Για το λόγο αυτό έχει ήδη ενημερωθεί η
αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα το Τμήμα
Μελετών (προϊστάμενος ο κ. Ιωάννης Μπαρτζώκας ) αρμόδιο για τη δημοπράτηση της
αντίστοιχης μελέτης οδού που θα συνδέσει τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα με το
Καρπενήσι».
ΤΟΥΣ ΓΡΑΨΑΜΕ… ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ…
...αγαπητοί συντάκτες του KarditsaPress... χίλια θερμά ευχαριστώ για την σημαντικότατη
αυτή δημοσίευσή σας... με μια θερμή παράκληση... Σας παρακαλούμε επειδή ο χάρτης που
έχετε βάλει μαζί είναι πολύ λάθος «άλλα αντί άλλων»... σας παρακαλούμε βάλτε στη θέση
του αυτόν εδώ...!!! (τους στείλαμε αυτόν που έχουμε στην εδώ δημοσίευσή μας)…
________________________________________________
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Πριν από λίγα λεπτά η Λαϊκή Συσπείρωση επανέφερε το ζήτημα της οδικής σύνδεσης μεταξύ
Καρδίτσας και Αγρινίου, το οποίο έθεσα πέρυσι σε συνεδρίαση του Π. Σ…
Δεν υπάρχει κάποια σπουδαία εξέλιξη… Τι προέκυψε:
Αναμένουμε τον ανάδοχο της μελέτης των 8,1 Km του δρόμου μεταξύ Νεράιδας και θέσης
γέφυρας, ο οποίος θεωρείται ως δρόμος με δυσμενή γεωμετρικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά.
Γέφυρα δίχως δρόμο αποκλείεται από τη διοίκηση, καθώς δεν πρέπει να ενθαρρύνονται οι
πιθανοί χρήστες ώστε να ακολουθούν έναν αυτοσχέδιο δρόμο. Για τα μέλη ενός συμβουλίου
αυτό θεωρείται λογικό. Αν το κρίνουμε από την άλλη με τα μέτρα των αναγκών της περιοχής
είναι σκληρό. Αντιλαμβανόμαστε όμως τη θέση της διοίκησης.
Καθώς το ΕΣΠΑ αποκλείεται, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο. Ακόμη και όταν
ολοκληρωθεί η μελέτη θα απαιτηθεί κάποια γενναία απόφαση ώστε να διοχετευθούν εκεί οι
απαιτούμενοι πόροι.
Η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναμένει ανάλογες ενέργειες από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δε φαίνεται να κινείται αναλόγως. Το τελευταίο mail της
Περιφέρειας Θεσσαλίας εστάλη στις 6/11/2020.
Η αίσθηση που αποκόμισα είναι ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσπαθεί να αποκλείσει το
ενδεχόμενο μιας γέφυρας στη μέση του πουθενά.
Η πραγματοποίησή της - κατά τη γνώμη μου - απαιτεί κάποια υπέρβαση.
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ…
... όμως ο υπουργός Υποδομών στις 30.1.2021 είπε βλέποντας το Υπόμνημα ότι... πρέπει να
γίνει η Γέφυρα πριν τον δρόμο...!!!
ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ …
Μόνο με μια υπέρβαση ...
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ…

... ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται για την υπέρβαση...!!! θερμά ευχαριστώ αγαπητέ Γιάννη για
την πολύτιμη αυτή ενημέρωση...!!!
ΣΧΟΛΙΟ ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ…
Η γέφυρα δεν μπορεί να γίνει κατασκευαστικά χωρίς δρόμο. Η άποψή μου είναι ότι
κοροϊδεύουν. Κάπως σαν το τωρινό μπαλάκι ευθυνών. Η μία περιφέρεια τα ρίχνει στην άλλη.
ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ …
Για αυτό Φώτη μίλησα για υπέρβαση. Αν αναλάβει κάποια υπερκείμενη αρχή θα μπορούσε
να το τρέξει ουσιαστικά, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο.
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ…
…κύριε Αλεξάκο και αγαπητέ Φώτη… σας θυμίζω…
…1) Όταν το Κράτος έστησε δίπλα στην ανατιναγμένη από τον εμφύλιο γέφυρα Κοράκου
(στον Αχελώο) νέα γέφυρα για αυτοκίνητα… ήταν ο δρόμος εκεί άσφαλτος…??? Όχι
βέβαια… χωματόδρομος ήταν…!!!
…2) Όταν το Κράτος έστησε δίπλα στην πέτρινη γέφυρα της Πλάκας (στον Άραχθο) νέα
γέφυρα για αυτοκίνητα… ήταν ο δρόμος εκεί άσφαλτος…??? Όχι βέβαια… χωματόδρομος
ήταν…!!!
…3) Όταν το Κράτος έστησε την σημερινή γέφυρα (στον Φουρνιώτη) μεταξύ Φουρνάς και
Κλειτσού… ήταν ο δρόμος εκεί άσφαλτος…??? Όχι βέβαια… χωματόδρομος ήταν…!!!
…4) Όταν στήθηκε η γέφυρα μεταξύ Δάφνης και Δομιανών (στο Μέγδοβα)… ήταν ο δρόμος
εκεί άσφαλτος…??? Όχι βέβαια… χωματόδρομος ήταν…!!!
…5) Όταν στήθηκαν οι δύο γέφυρες προς Καροπλέσι και προς Σάϊκα (στον παραπόταμο του
Μέγδοβα «Άσπρο»)… ήταν ο δρόμος εκεί άσφαλτος…??? Όχι βέβαια… χωματόδρομος
ήταν…!!!
…6) Όταν κατασκευάστηκε η δική μας γέφυρα εδώ μεταξύ Σαρανταπόρου και Νεράϊδας
(στη θέση «Άμπλας» του «Μολοχιώτικου» παραπόταμου του Μέγδοβα)… ήταν ο δρόμος
εκεί άσφαλτος…??? Όχι βέβαια… χωματόδρομος ήταν…!!!
…και τα παραδείγματα δεν έχουν τέλος…
…ο υπάρχων χωματόδρομος βελτιώνεται με καλή χαλικόστρωση πολύ εύκολα και τάχιστα…
αν… βάλουν τα μηχανήματα της Περιφέρειας για μια εβδομάδα… και θα είναι μια χαρά…
σαν άσφαλτος…!!!
ΣΧΟΛΙΟ ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ…
… Γιάννη μου, δεν διαφωνούμε. Απλά λέω ότι κοροϊδεύουν. Τρόποι υπάρχουν. Άλλο η
επικοινωνία άλλο η ουσία. Από το 2010, μετά τη Νομαρχία πολύ ελάχιστα έγιναν. Αυτή είναι
η αλήθεια.
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ…
…αγαπητέ Γιάννη και αγαπητέ Φώτη… και τέλος με αυτό το σχόλιο… και συγνώμη για την
έκτασή του αλλά μας πνίγει το άδικο (και το γράφω για να το δούν όλοι οι αρμόδιοι που
βλέπουν την σελίδα σου)… μερικά από τα πολλά επιχειρήματα των τοπικών κοινωνιών μας
υπέρ της ξεχωριστής κατασκευής της σημαντικότατης παραμεγδόβιας γέφυρας… με τα οποία
θα αγωνιστούμε (σύσσωμος ο παραμεγδόβιος κόσμος) φτάνοντας στα άκρα για την
«υπέρβαση» όπως είπες… είναι…
…1)…είναι έτοιμες όλες οι μελέτες της…!!!
…2)…τους την χρωστάει η Ελληνική Πολιτεία από τον Ιούνιο του 1949 που στο τελείωμα
του Εμφυλίου, με διαταγή του ανώτερου αξιωματικού του τότε Κυβερνητικού Στρατού
Παυσανία Κατσώτα… ανατινάχτηκε το Μέγα Γεφύρι Σπινάσας που συνέδεε τα
παραμεγδόβια χωριά από το Αγρίνιο και πάνω με την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία… από τότε
κόπηκε η επικοινωνία αυτή και είναι ακόμα κομμένη…!!!
…3)…σήμερα από το Νέο Χωριό Καροπλεσίου (λίγα μέτρα κάτω από το Φράγμα) και μέχρι
την Δάφνη και την Βίνιανη Ευρυτανίας (λίγα μέτρα πάνω από τη Λίμνη Κρεμαστών) δεν
μπορεί άνθρωπος πουθενά να περάσει το Μέγδοβα (σε μια απόσταση 50 χιλιόμετρα)… δεν
υπάρχει πουθενά γεφύρι…!!!
…4)…το σημερινό επιχείρημά τους (λένε πως αφού δεν έγινε ο δρόμος πώς να κάνουμε τη
γέφυρα…???) καταρρίπτεται καθώς υπάρχει δρόμος δασικός χωματόδρομος που θέλει
στοιχειώδη βελτίωση με τεχνικά στα ρέματα και χαλικόστρωση… την οποία στοιχειώδη

βελτίωση είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ούτως ή άλλως… (18 χλμ. είναι… τα 8 χλμ στην Π.
Ε. Καρδίτσας και τα 10 χλμ στην Π.Ε. Ευρυτανίας)…!!!
…5)…εάν υπήρχε η παραμεγδόβια γέφυρα σήμερα έστω και με τον υπάρχοντα χωματόδρομο
θα μπορούσε με ένα όχημα 4Χ4 να κινηθεί άνθρωπος σε αυτή τη διαδρομή… ενώ χωρίς την
γέφυρα αυτό είναι αδύνατον σήμερα…!!!
…6)… όλα τα ευρυτανικά χωριά από την Νεράϊδα και κάτω μέχρι την λίμνη Κρεμαστών και
το Αγρίνιο ζητάνε επιτακτικά οδική πρόσβαση με την Καρδίτσα μέσω της παραμεγδόβιας
διαδρομής… αλλά και όλα τα καρδιτσιώτικα χωριά από την Μαυρομμάτα και πάνω ζητάνε
την ίδια πρόσβαση προς Αγρίνιο – Μεσολόγγι – Πάτρα…!!!
ΣΧΟΛΙΟ ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ…
…συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά δεν υπάρχει βούληση, μόνο κουβεντάρες. Εσύ με το δικό
σου τρόπο, εγώ με τον δικό μου το αναδεικνύουμε. Όσον αφορά τη γέφυρα αν υπάρξει η
βούληση κατασκευής, πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ώστε να προσεγγίζουν βαρέλες,
μηχάνημα προέντασης κ.λπ που όμως είναι εφικτές.
___________________________________________
ΔΟΛΟΠΕΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΣΠΙΝΑΣΑ / ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 /
●●● Επερώτηση πρώτη… «Για την γέφυρα Μέγδοβα και την οδική σύνδεση Καρδίτσας Αγρινίου»…
●●● όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Κώστα Αγοραστού αύριο την Πέμπτη 18.2.21 το βράδυ στην προαναφερόμενη επερώτηση…
●●● να θυμίσουμε ότι ο υπουργός Υποδομών κ. Κώστας Καραμανλής στην πρόσφατη
επίσκεψή του μαζί με τον κ. Πρωθυπουργό στην Καρδίτσα (Σάββατο 30.1.2021) βλέποντας
το σχετικό Υπόμνημα είπε πως πρέπει να γίνει τώρα σύντομα η γέφυρα… πρίν το δρόμο…
αφού είναι έτοιμες οι μελέτες της… για να υπάρξει πρόσβαση… και αν δεν έχει τα λεφτά η
Περιφέρεια να τα ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο…!!!
●●● να θυμίσουμε επίσης ότι σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε με τους μηχανικούς της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (το πρώτο 10ήμερο του Γενάρη 2021) μας είπαν ότι… ναι ο
διαγωνισμός της τελικής οριστικής μελέτης του εντός Θεσσαλίας οδικού τμήματος των 8 χιλ
από την Νεράϊδα μέχρι τη Γέφυρα με το ποσό του 1.250.000 ευρώ… ναι ο διαγωνισμός
αυτός ήταν γόνιμος… και υπάρχει ήδη ανάδοχος… με τον οποίο θα υπογραφεί η Σύμβαση…
μόλις έρθει η απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπου έχουν ήδη σταλεί τα χαρτιά…
απάντηση η οποία θα έρθει το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021…!!!
●●● για να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσει την Πέμπτη ο κ. Περιφερειάρχης…???
●●● κύριε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο κόσμος που θέλει να γίνει αυτή η Γέφυρα είναι πάρα
πολύ περισσότερος από όσο φαντάζεστε…!!!
●●● κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων το σχετικό δημοσίευμα… για να δούμε όλοι ποιά
είναι η πρώτη επερώτηση…!!!
●●● (Υ.Γ. Όλη την επερώτηση μπορείτε να την (ξανα) διαβάσετε στην Ιστοσελίδα του
χωριού μας neraida-dolopwn / Νέα – Άρθρα / «Επερώτηση για τον Παραμεγδόβιο στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας»).
___________________________________________
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Συνεδριάζει την Πέμπτη 18/2 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 με τηλεδιάσκεψη το
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με θέματα τα ακόλουθα:
Α) Επερωτήσεις
1. της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:
- Για την γέφυρα Μέγδοβα και την οδική σύνδεση Καρδίτσας-Αγρινίου.
-Για την διαδικασία επιλογής των εικαστικών έργων σε διάφορους κυκλικούς
οδικούς κόμβους του Νομού Λάρισας.
2. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Πέτρου Τσακνάκη της Περιφερειακής Παράταξης
«Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:
- Για το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων και την ασφάλεια των πολιτών.

3. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθανάσιου Τσιάρα της Περιφερειακής Παράταξης«Η
Θεσσαλία στην καρδιά μας»:
-Για την Ε. Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας από το νέο κυκλικό κόμβο, μέχρι τη γέφυρα στα
όρια Τρικάλων-Καρδίτσας.
4. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Χάϊδου της Περιφερειακής Παράταξης
«Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:
- Για την εξαίρεση του ΚΑΔ 9200 από το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ………………
………………………………………………………………………
______________________________________________________
ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021/
Θετικός ο Υπ. Υποδομών Κ. Καραμανλής
Στην κατασκευή της γέφυρας στον Μέγδοβα ποταμό
Ένας μακροχρόνιος αγώνας της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών, για τον οδικό άξονα
Καρδίτσα – Αγρίνιο, με προτεραιότητα την κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα (όρια
των νομών Καρδίτσας – Ευρυτανίας) συνεχίζεται και από τις τελευταίες ενέργειες
αχνοφαίνεται θετική εξέλιξη.
Το τελευταίο διάστημα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοπράτησε με 1,2 εκατ ευρώ το τελικό
στάδιο μελέτης από Νεράϊδα έως Μέγδοβα. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) έγινε
σύσκεψη μεταξύ των φορέων για το τμήμα Μαυρομμάτα – Γέφυρα Μέγδοβα.
Η Διοίκηση της Ένωσης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Περιφερειάρχες,
Αντιπεριφερειάρχες, Δήμους και φορείς που εμπλέκονται στο έργο.
Με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στην Καρδίτσα και του Υπουργού Υποδομών
κ. Καραμανλή ο πρόεδρος της Ένωσης ενημέρωσε αναλυτικά τον υπουργό για την ανάγκη
χρηματοδότησης και κατασκευή της γέφυρας (3 εκατ ευρώ) στον Μέγδοβα για την οποία η
Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη εδώ και πέντε χρόνια.
Ο κ. Καραμανλής δήλωσε ευθέως θετικός στο έργο και η χρηματοδότηση θα εξευρεθεί είτε
από το Υπ. Υποδομών είτε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Σχετικό υπόμνημα, φωτογραφικό υλικό και χάρτες παραδόθηκαν στον κ. Πρωθυπουργό.
Το επόμενο διάστημα θα οριστεί συνάντηση στο Υπ. Υποδομών με τον κ. Καραμανλή και
αναμένεται απόφαση δημοπράτησης της γέφυρας.
Παράλληλα συνάντηση εργασίας με τον αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κων. Νούσιο είχε
το προεδρείο της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών (Β. Τσαντήλας και Κων. Σούφλας) την
Πέμπτη (4.2.21) το πρωί με θέματα:
●●● Τις εργασίες περάτωσης του εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Όρια Ν. Καρδίτσας –
Ευρυτανία, (άξονας Καρδίτσα – Καρπενήσι) μήκους 1.400 μ. από τον ανάδοχο του έργου.
●●● Την χρηματοδότηση της Γέφυρας Μέγδοβα που εντάσσεται στον οδικό άξονα Καρδίτσα
– Αγρίνιο.
●●● Την πορεία των μελετών από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
●●● Την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στον Μέγδοβα στη θέση «Ρογκάκια».
●●● Την διοργάνωση του Πανελλαδικού Ανταμώματος Αγραφιωτών, στις 25 Ιουλίου 2021,
στην Τριφύλλα των Αγράφων μας.
Ο κ. Νούσιος ενημέρωσε ότι σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Τασιό
επίκειται συνάντηση των δύο περιφερειών για την δρομολόγηση εξελίξεων, γεγονός που είναι
αίτημα της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών.
______________________________________________________
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021/ 10:10’
Ένωση Αγραφιωτικων χωριών Καρδίτσας, ενέργειες για την ΓΕΦΥΡΑ στον ποταμο
ΜΕΓΔΟΒΑ.
______________________________________________________
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ / ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021/ 12:30’
Συνάντηση είχαμε σήμερα με τον αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Νούσιο με θέματα: Οδικοί
άξονες, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Αγρίνιο, γέφυρες ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμό και Αντάμωμα
Αγραφιωτών στην Τριφύλλα Κλειτσού Αγράφων. Υπάρχει κινητικότητα, προγραμματίζονται
καθοριστικές ενέργειες. Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών. Β. Τσαντίλας, Κ. Σουφλας Γ. Γ. και
Δικηγόρος.

…Παραμεγδόβιος… κανονίσαμε συνάντηση στην Καρδίτσα την επόμενη εβδομάδα 2
περιφερειάρχες 2 νομάρχες, δήμαρχοι… να δημοπρατήσουν τη γέφυρα Μέγδοβα… αλλιώς
πάμε στον κ. Καραμανλή… πίεση…
___________________________________________________
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ / ΤΡΙΤΗ 2 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021
…για Γέφυρα Μέγδοβα… είκοσι λεπτά μιλούσα με τον Καραμανλή… δείχνοντάς του το
υπόμνημά μας… τον έπεισα… σημαντικά όσα μου έστειλες ιδίως τους χάρτες… είδε το
χάρτη… είπε από μόνος του… αν γίνει η γέφυρα Μέγδοβα μετά θα γίνουν και οι δρόμοι…
«ναί είμαι σύμφωνος να γίνει η γέφυρα»… μας είπε… «μιλήστε με κ. Αγοραστό… ότι
χρειαστούν από εμένα θα βοηθήσω»… η Ε.Α.Χ. θα ενημερώσει για αυτά τους ευρυτάνες…
και θα κανονίσει συνάντηση στην Αθήνα… ενημέρωσε και τον κ. Τσιάρα… είπε ναί αφού
προχωρήσατε τόσο… να γίνει η γέφυρα…
___________________________________________________
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ / ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΓΕΝΑΡΗ 2021 / 14:30’
Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, είχαμε το Σάββατο 30/1/21
, στην Καρδίτσα, όπου του μεταφέραμε το αίτημα για δημοπρασία της ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΕΓΔΟΒΑ… Ο κ. Καραμανλής δήλωσε θετικός στο έργο… και θα ακολουθήσει από τη
Ε.Α.Χ. συνάντηση και συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τις αρχές της
Ευρυτανίας. Σήμερα ενημερώσαμε και τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα.
___________________________________________________
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» / ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΓΕΝΑΡΗ 2021
…τους ευχαριστήσαμε για την επερώτηση… και μας είπαν…
… «…τα ενημερωτικά στοιχεία για την επερώτηση τα βρήκαμε μόνοι μας από τις
ιστοσελίδες της περιοχής… δικιά μας ήταν η πρωτοβουλία για την επερώτηση από τις
περιοδείες κ.λ.π… τις ιστοσελίδες των χωριών τις παρακολουθούμε, όσο μπορούμε, γιατί
ενημερωνόμαστε για αρκετά ζητήματα και μας αρέσουν και τα ορεινά με τον φυσικό τους
πλούτο… Η δικιά σας είναι από τις καλύτερες (περιεχόμενο, ποιότητα, λειτουργικότητα,
κ.λ.π.) που έχουμε δει μέχρι τώρα για μικρό χωριό…»…
___________________________________________________
Karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΓΕΝΑΡΗ 2021 /08:52’
Επερώτηση, της «Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας» για τη γέφυρα Μέγδοβα και την
οδική σύνδεση Καρδίτσας - Αγρινίου
Επερώτηση σχετικά με την οδική σύνδεση Καρδίτσας - Αγρινίου κατέθεσαν προς την
περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας οι περιφερειακοί σύμβουλοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης"
Αν.Τσιαπλές και Βασ. Μπακάση.
Αναλυτικά η επερώτηση:
Η οδική σύνδεση μεταξύ Καρδίτσας και Αγρινίου, παραμένει εδώ και δεκαετίες ένα μεγάλο
και άλυτο πρόβλημα.
Συγκεκριμένα στον ποταμό Μέγδοβα, δεν έχει κατασκευασθεί εδώ και πολλές δεκαετίες
γέφυρα (παρ’ ότι υπάρχει μελέτη από την περιφέρεια Θεσσαλίας) και μια συνολική
απόσταση 18 χλμ. του δρόμου αυτού, μεταξύ Νεράιδας Καρδίτσας και Μαυρομάτας
Ευρυτανίας, παραμένει ως δασικός δρόμος, δίχως ασφαλτόστρωση (8 χλμ. στο Ν. Καρδίτσας
και 10 χλμ. στο Ν. Ευρυτανίας).
Αυτή η περιοχή παρουσιάζεται ως τσιφλίκια με ιδιωτικά με δάση και είναι ένα σοβαρό θέμα,
γιατί οι κυβερνήσεις και η περιφέρεια, δεν έχουν κινήσει εδώ και χρόνια την διαδικασία, για
να περάσουν στο δημόσιο αυτές οι δασικές εκτάσεις.
Η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, που αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του
έργου, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και από το 2015, υπάρχουν οι μελέτες
της και θα έπρεπε να είχε γίνει. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
Σε ότι αφορά τα 8 χλμ. του δρόμου που ανήκει στο Ν. Καρδίτσας, από όσο γνωρίζουμε είχαν
ξεκινήσει οι προμελέτες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και γιατί δεν
προχωράει η ασφαλτόστρωση του δρόμου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τμήμα των
10 χλμ. που βρίσκεται στο Ν. Ευρυτανίας.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, ζητάμε να μας ενημερώσετε:

● Γιατί δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή της γέφυρας στον Μέγδοβα ποταμό, που θα ενώνει
τους δυο νομούς (Καρδίτσας-Ευρυτανίας),που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και από το 2015, υπάρχουν όλες οι μελέτες της;
● Γιατί καθυστερεί το έργο της ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος των 8 χλμ. που
βρίσκεται επι του Ν. Καρδίτσας;
● Τι ενημέρωση έχετε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το οδικό τμήμα των 10 χλμ.
που βρίσκεται επι του Ν. Ευρυτανίας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Φ/Β «ΔΟΛΟΠΕΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ»
●●● Γιατί δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή της γέφυρας στον Μέγδοβα…???
●●● Γιατί καθυστερεί το έργο της ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος των 8 χλμ…???
●●● Τι ενημέρωση έχετε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το οδικό τμήμα των 10
χλμ. που βρίσκεται επί του Ν. Ευρυτανίας…???
●●● Κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων…!!!
●●● Ευχαριστώντας θερμά τους Περιφερειακούς Συμβούλους της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
για την σημαντικότατη αυτή επερώτηση για τον «Παραμεγδόβιο» που κατέθεσαν σήμερα
προς την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας … αναμένοντας με ανυπομονησία την απάντηση
στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, για το σημαντικότατο
αυτό ζήτημα…!!!
●●● Χίλια θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας για την επερώτηση αυτή για τον
Παραμεγδόβιο…!!!
________________________________________
Karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 / 19:43’
Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες δημοπράτησης της μελέτης
της οδού Καρδίτσας - Καρπενησίου
Προχωρούν oι διαδικασίες δημοπράτησης της μελέτης «Ολοκλήρωση μελετών Επαρχιακής
Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου». Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρακτικό
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά την αποκατάσταση τμήματος 8,1 χλμ. από τον οικισμό
της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα.
Στοιχεία του έργου
Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1km περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του
Ν. Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει το Ν. Καρδίτσας με τον Ν.
Ευρυτανίας διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα,
χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η
διέλευση από τον ποταμό συντελείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν
υπάρχει ροή.
Έτσι, η υπό μελέτη οδός που αποτελεί βελτίωση της ως άνω υφιστάμενης οδού, με την αρχή
της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που
σχεδιάστηκε με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε
μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση της οδού.
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h. Η
τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2 (6,50μ πλάτος οδοστρώματος), σύμφωνα με την
κατάταξη ΟΜΟΕ.
_________________________________________________________
ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ Φ/Β «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Μαζί με την κοινοποίηση του ως άνω δημοσιεύματος…
●●● Το «μαρτύριο της σταγόνας»…!!! …καθώς βλέπουμε βήματα «χελώνας»…!!!
●●● (κατ’ αρχήν να ξέρει ο κόσμος πως με το «Καρδίτσας – Καρπενησίου» εννοούν τον
Παραμεγδόβιο… δηλ. το δρόμο Καρδίτσας – Αγρινίου… έτσι τον λένε στα χαρτιά)…
●●● κι εμείς περιμέναμε με ανυπομονησία εδώ και 2 μήνες από την 1 Σεπτεμβρίου 2020 να
ανακοινωθεί ο «εργολάβος» που ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη…!!!

●●● καθώς την 1 Σεπτέβρη 2020 έληξε η κατάθεση των προσφορών του σχετικού
διαγωνισμού που ανακοινώθηκε και άρχισε η κατάθεση των προσφορών στις 31 Ιουλίου
2020…
●●● με αφορμή την ερώτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στις 14
Φλεβάρη 2020…
●●● για τη δημοπράτηση επιτέλους του 1.250.000 ευρώ που εξαγγέλθηκε στις 7.7.2018…
●●● δέκα (10) μέρες μετά το Υπόμνημα που πήγε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στις
25.6.2018) με τις υπογραφές 42 Φορέων Παραμεγδόβιων χωριών και όχι μόνο… και
δημοσιεύτηκε τότε σε όλα τα ΜΜΕ Καρδίτσας & Ευρυτανίας…
●●● και αντί να ανακοινώσουν τώρα τον «εργολάβο»… μας λένε «…η Επιτροπή ενέκρινε το
πρώτο πρακτικό…»… άρα θα πρέπει να περιμένουμε και του δεύτερου… και τρίτου…???
●●● πότε λοιπόν επιτέλους θα ανακοινωθεί ο «εργολάβος» που θα ξεκινήσει την
ολοκλήρωση της τελικής μελέτης του Παραμεγδόβιου (στο τμήμα των 8 χλμ αρμοδιότητας
Θεσσαλίας)…???
●●● πότε…???
●●● στήστε τουλάχιστον εκεί μια στρατιωτική γέφυρα (όπως τη σημερινή στο Μουζάκι) για
να μπορούμε να περνάμε… μέχρι να τελειώσετε τις μελέτες…!!!
_________________________________________________________
ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ Φ/Β «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ανάρτηση για τον Παραμεγδόβιο…
●●● Ο «Παραμεγδόβιος» θα ολοκληρωθεί με τους αγώνες όλων μας…!!!
●●● Ήδη σήμερα 1.9.2020… είναι η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού για την
δημοπράτηση της τελικής μελέτης με το ποσό των 1.250.000 ευρώ…!!!
●●● Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε ποιός την ανέλαβε που θα πρέπει να την παραδώσει
ολοκληρωμένη σε 14 μήνες…!!!
●●● Όλα αυτά είναι αναλυτικά γραμμένα στο επίσημο έγγραφο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας… το οποίο έγγραφο κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων μας…!!!
●●● Έχουμε πεί πολλές φορές πως στα χαρτιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο
«Παραμεγδόβιος» ονομάζεται «Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου»…!!!
●●● Να διαβάσουμε όλοι το σημαντικότατο αυτό έγγραφο για να είμαστε ενημερωμένοι
συνεχίζοντας πιο δυναμικά τον αγώνα μας…!!!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ολοκλήρωση μελετών Επ. Οδ. Καρδίτσας - Καρπενησίου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2017ΜΠ01700012
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: € 1.249.864,18€ (με Φ.Π.Α)
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Περιγραφή του έργου
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών ώστε
να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση και η κατασκευή του οδικού έργου της Επ. Οδ.
Καρδίτσας - Καρπενησίου στο τμήμα από την Νεράϊδα έως και την γεφύρωση του ποταμού
Μέγδοβα, με στόχο την δημιουργία άμεσης διανομαρχιακής σύνδεσης της Καρδίτσας με το
Καρπενήσι, σε ότι αφορά την γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής.
Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1km περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του
Ν. Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει την Καρδίτσα με τον Ν.
Ευρυτανίας διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράϊδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα,
χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η
διέλευση από τον ποταμό συντελείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν
υπάρχει ροή.
Έτσι, η υπό μελέτη οδός που αποτελεί βελτίωση της ως άνω υφιστάμενης οδού, με την αρχή
της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που
σχεδιάστηκε έως το στάδιο της προμελέτης, με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της
περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση
της οδού.
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h
στο τμήμα από ΧΘ:0+000 έως ΧΘ:1+180, 30km/h στο τμήμα από ΧΘ:1+180 έως ΧΘ:6+830
και 20Km/h από ΧΘ:6+830 έως πέρας χάραξης. Η τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2,
σύμφωνα με την κατάταξη ΟΜΟΕ, η οποία σε περιοχές ορυγμάτων περιλαμβάνει τριγωνική
επενδεδυμένη τάφρο (τύπου gutter) πλάτους 1,55m με πλάτυσμα φυτικής γης 2,70m
(συνολικού εύρους πλευρικής διαμόρφωσης 4,25m). Στις περιοχές επιχωμάτων προβλέπεται
χωμάτινο έρεισμα πλάτους 1,50m με διαπλάτυνση 0,25m. Οι παραπάνω διαμορφώσεις όμως
αποτελούν τις γενικές παραδοχές που λόγω δυσχερούς αναγλύφου περιορίστηκαν τοπικά.
2. Υφιστάμενες μελέτες - Υφιστάμενη κατάσταση
Η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη και χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται πλήθος καταπτώσεων κατά τη
διάρκεια κυρίως των χειμερινών μηνών, ενώ παράλληλα είναι συνήθης η αλλοίωσης τη
μορφής της (βατότητα διατομής) κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Κατά συνέπεια, η
δυνατότητα διέλευσης επιτυγχάνεται συνήθως μόνον κατά τους θερινούς μήνες, μετά από
εργασίες συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, εξαιτίας απουσίας
γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα η διέλευση είναι δυνατή μόνον όταν δεν υπάρχει ροή. Η
χάραξη της υφιστάμενης οδού χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος αριστερόστροφων δεξιόστροφων καμπυλών με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και πολύ μεγάλες κατά μήκος
κλίσεις τοπικά.
Για τον παραπάνω οδικό άξονα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες:
Είδος Μελετών……. και η Εγκριτική Απόφασή τους…
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 16)
Αεροφωτογράφηση
Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων με φωτογραμμετρική απόδοση… (Εγκριτική
Απόφαση… 414 / 1-3-2012 (πρακτικό 6/29-2-2012) Περιφερειακoύ Συμβουλίου Θεσσαλίας)
Σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών
Επίγεια Τοπογραφικά Διαγράμματα
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατηγορία 10)

Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας… (Εγκριτική Απόφαση… 3670 / Τα / π. ε.
(07) / 13.07.2010 / Δ.Δ.Ε. / Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Προμελέτη Οδοποιίας… (Εγκριτική Απόφαση… 206 / οικ / 21-1-2015 / Δ.Τ.Ε. / Περιφέρεια
Θεσσαλίας)
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου… (Εγκριτική Απόφαση… 340 /
29.02.2016 / Δ.Τ.Ε. / Περιφέρεια Θεσσαλίας… και Εγκριτική Απόφαση… 3597 / 30.11.2018
/ Δ.Τ.Ε. / Περιφέρεια Θεσσαλίας)
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 20)
Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη… (Εγκριτική Απόφαση… 4079 / 84052 πε / 17.06.2010 /
Δ.Δ.Ε. / Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Οριστική Γεωλογική Μελέτη… (Εγκριτική Απόφαση… Απόσπασμα πρακτικού 17 /
25.10.2011 / Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Απόφαση με α.α. 184))
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 27)
Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση… (Εγκριτική Απόφαση… 2678 /
73465 / 27.05.2010 / Δ/νση ΠΕΧΩ / Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων… (Εγκριτική Απόφαση… 3700 / 229931 /
20.11.2014 / Δ/νση / ΠΕΧΩ/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία 08)
Προκαταρκτική Μελέτη Γέφυρας… (Εγκριτική Απόφαση… 429 / 01.03.2012 (πρακτικό
6/29-2-2012) / Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας)
Οριστική Μελέτη Γέφυρας… (Εγκριτική Απόφαση… 340 / 29.02.2016 / Δ.Τ.Ε. / Περιφέρεια
Θεσσαλίας)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (Κατηγορία 21)
Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας… (Εγκριτική Απόφαση… 429 / 01.03.2012 (πρακτικό
6/29-2-2012) / Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας)
Ερευνητικές Εργασίες Πεδίου… (Εγκριτική Απόφαση… 9122 / 17.12.2012 / Δ.Τ.Ε. /
Εργαστηριακές Δοκιμές Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών τεχνικού
3. Τεχνική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης – Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών
3.1 Γενικά
Το αντικείμενο της συνίσταται στην συμπλήρωση των μελετών που απαιτούνται, ώστε να
καταστεί εφικτή η ωρίμανση του έργου της Επ. Οδ. Καρδίτσας - Καρπενησίου στο τμήμα
από Νεράϊδα έως και γέφυρα Μέγδοβα.
Αναλυτικότερα:
1. Εκπονείται η οριστική μελέτη οδοποιίας καθώς και η μελέτη σήμανσης ασφάλισης της
οδού.
2. Εκπονείται η απαραίτητη υδραυλική μελέτη.
3. Εκπονούνται οι στατικές μελέτες των απαραίτητων τεχνικών έργων.
4. Εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες.
5. Συντάσσονται οι κτηματολογικές μελέτες για να καταστεί εφικτή η απαλλοτρίωση της
οδού.
Το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:
3.2 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων
Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας σε μήκος 7 km περίπου. Η
σχεδιαζόμενη οδός θα είναι απαραίτητο να συνάδει με τις ισχύουσες προδιαγραφές καθώς και
τις οδηγίες της Δ/νουσας υπηρεσίας.
3.3 Υδραυλικές Μελέτες - Όμβρια Ύδατα
Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων της οδού σε μήκος 8
km.
3.4 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
Η υπό μελέτη οδός προβλέπεται να εδραστεί είτε επί χαμηλών επιχωμάτων είτε παρουσιάζει
έρπουσα ερυθρά περίπου στο επίπεδο του φυσικού εδάφους. Για τη διερεύνηση θεμελίωσης
της υπό μελέτης οδού, όπως επίσης και για την διερεύνηση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης
στα πρανή κατά μήκος της οδού, προεκτιμάται η διάνοιξη είκοσι πέντε (25)
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού εκτιμώμενου μήκους 298 m (σε βάθη που

κυμαίνονται από 10 - 12 m μήκος η καθεμία), σε θέσεις που θα επιλεγούν από το γεωτεχνικό
μελετητή. Σε δύο (2) από τις εωτρήσεις θα τοποθετηθούν πιεζομετρικοί σωλήνες συνολικού
μήκους 25 m και σε οκτώ (8) γεωτρήσεις προβλέπεται να τοποθετηθούν σωλήνες
αποκλισιομέτρων συνολικού μήκους 100 m, για την παρακολούθηση τυχόν κατολισθητικών
φαινομένων σε πρανή της οδού, ενώ επιπρόσθετα προβλέπεται και η εκτέλεση επί τόπου
δοκιμών διεισδύσεως (SPT) και εισπίεσης (LEFRANC/MAAG ή LUGEON). Πέραν των
ανωτέρω γεωτεχνικών ερευνών, θα πραγματοποιηθούν και οι απαιτούμενες εργαστηριακές
δοκιμές. Οι γεωτεχνικές έρευνες θα εκπονηθούν στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης. Οι
γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν με την βοήθεια των αποτελεσμάτων που θα
εξαχθούν από τις ανωτέρω γεωτεχνικές έρευνες, θα περιλαμβάνουν την σύνταξη του
προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών, την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών και
την εκπόνηση των κάτωθι μελετών:
● Γεωτεχνική προμελέτη χαμηλών επιχωμάτων (προβλέπεται η μελέτη 4 διατομών για την
υπό μελέτη οδό).
● Γεωτεχνική προμελέτη χαμηλών ορυγμάτων (προβλέπεται η μελέτη 6 διατομών για την
υπό μελέτη οδό).
● Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης οδοστρώματος (προβλέπεται η μελέτη 10 ελεγχόμενων
διατομών για την υπό μελέτη οδό).
3.5 Σήμανση - Ασφάλιση
Περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης και ασφάλισης της οδού.
3.6 Τοπογραφικές μελέτες
Στην υπό ανάθεση σύμβαση έχουν περιληφθεί:
- Κτηματογράφηση
- Μελέτη κτηματολογίου.
3.7 Στατικές μελέτες
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες οριστικές στατικές μελέτες των τοίχων αντιστήριξης
σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης οδοποιίας.
3.8 Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
για το σύνολο του έργου.
4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η υφιστάμενη οδός χρήζει άμεσης αναβάθμισης διότι είναι διαπιστωμένα τα προβλήματα
βατότητας που παρουσιάζει, καθώς και η ανάγκη παροχής ουσιώδους οδικής ασφάλειας
στους χρήστες της.
Επιπρόσθετα, αποτελεί νέα διανομαρχιακή σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι,
επιτυγχάνοντας σύντμηση της σημερινής τους απόστασης και προσφέροντας παράλληλα μια
περιβαλλοντικά φιλική πρόσβαση σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων, Προεδρικών
Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών όπως αυτές θα ισχύουν κατά την
υπογραφή της σύμβασης κλπ.:
● Το Ν. 4412/16 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
● Την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β 2519/2017) «Έγκριση
Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών»
● Τα αναφερόμενα στο Δεύτερο βιβλίο του Π.Δ 696/74 «Τεχνικές προδιαγραφές Μελετών»,
όπως ισχύει σήμερα.
● Την Εγκ. 11/2018 της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του Υπ.Υπ.&Μετ. με αρ.
ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/16».
● Τον Ν.2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
● Η εγκύκλιος Ε.30 (Δ.12/30945/16-3-89) σχετικά με «Οδηγίες για τη σύνταξη
κτηματολογίων και κήρυξη απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου».
● Η εγκύκλιος Δ12/0/35572/23-7-92 σχετικά με την εφαρμογή των Ν.2052/92 και 2040/92
περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

● Η εγκύκλιος 24 με αρ. Δ12/41778/2010 σχετικά με «Αναπροσαρμογή κτηματολογικών
πινάκων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μορφής των δεδομένων - μερική τροποποίηση της
Εγκυκλίου 30 (Δ12/30945/16-3-1989), οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων –
πρότυποι πίνακες κατά περίπτωση και τελικά παραδοτέα ανά στάδιο μελέτης
κτηματολογίου».
● Ο Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 91/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορεύματα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
● Η ΥΑ ΥΠΕΚΑ με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
● Οι προς εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κλπ) που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
● Οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών και
ειδικότερα οι ΟΜΟΕ που εγκρίθηκαν με την απόφαση με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-2001
καθώς και συμβουλευτικά οι ΟΜΟΕ που δεν είναι εγκεκριμένες όπως ΟΜΟΕ-τεύχος 9
(κατακόρυφη σήμανση οδών – ΚΣΟ), ΟΜΟΕ – τεύχος 10 και όπου δεν υπάρχουν ελληνικές
προδιαγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικοί καονονισμοί οδών RAS-K..
6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα στοιχεία ανά στάδιο και ανά κατηγορίας μελέτης περιγράφονται στην ΥΑ με
αρ. Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1047/τ΄β/2019).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη σε έξι έντυπα και ψηφιακά αντίγραφα
(δύο σειρές προς έλεγχο και τέσσερις κατά την έγκριση), εκτός της μελέτης κτηματολογίου
που θα υποβληθεί σε 14 αντίγραφα.
Η έντυπη υποβολή της μελέτης θα γίνει σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιμους προς
αρχειοθέτηση.
Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει
να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς και επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε
προγράμματα MS Office.
Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω:
-Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχών θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο
format του DWG (Autocad). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format
μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF.
-Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως
σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α.
-Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font
libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table)
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Βασική προϋπόθεση κατά την
έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν,
είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer)
σχεδιαστικής πληροφορίας.
-Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει
αποκλειστικά και μονό σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία.
-Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος
συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας
συντεταγμένων.
-Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας)
θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. Τα

σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό, ενώ θ’ αναφέρεται η θέση της αρχής
των αξόνων (Χ0, Υ0), της κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου.
-Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο
από τα προγράμματα της Microsoft Office για τα Windows.
Στις περιπτώσεις υποβολής ψηφιακών αρχείων εικόνας θα πρέπει οι εικόνες να είναι τύπου
tiff uncompressed. Σε περιπτώσεις που συνοδεύουν, με την μορφή reference file (αρχείο
αναφοράς), διανυσματική πληροφορία (vectors), τότε θα πρέπει η εικόνα να είναι
georeferenced ως προς το διανυσματικό υπόβαθρο (δηλ. να έχει κρατήσει τη γεωγραφική
θέση αναφοράς του ως προς το διανυσματικό σχεδιαστικό υπόβαθρο)
-Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD. Κάθε CD θα είναι αριθμημένο (π.χ 1/6) και θα φέρει
τα εξής:
● Τον όνομα της εταιρίας.
● Τον τίτλο των παραδοτέων.
● Τον αριθμό και το όνομα του υπό μελέτη τμήματος.
● Την ημερομηνία παραγωγής.
● Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και
σε έντυπη μορφή.
Επίσης, θα παραδοθεί στην υπηρεσία μας φωτορεαλισμός διαμόρφωσης τμήματος της
μελέτης της οδού.
7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η
ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού σε δεκατέσσερις (14) μήνες, στην οποία περιλαμβάνονται οι χρόνοι
εκπόνησης των διαφόρων σταδίων και κατηγοριών της μελέτης και οι χρόνοι των
απαιτούμενων εγκρίσεων.
Οι τμηματικές προθεσμίες για την εκπόνηση και την υποβολή των επιμέρους μελετών είναι:
● Για τη εκπόνηση και υποβολή της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας και κόμβων ισχύουν τα
εξής: Σε 3 μήνες από την εντολή της υπηρεσίας για την έναρξη της μελέτης θα εκπονηθεί και
θα υποβληθεί η πλήρης οριστική μελέτη οδού όπου θα ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των
υποστηρικτικών μελετών.
● Για την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες πεδίου και εργαστηριακές δοκιμές)
καθώς και την έκθεση αξιολόγησης τους και τη γεωτεχνική μελέτη 5 μήνες από τη σχετική
εντολή.
● Για τη σύνταξη της Υδραυλικής Οριστικής μελέτης των έργων αποχέτευσης και
αποστράγγισης ομβρίων 3 μήνες από τη σχετική εντολή.
● Για τη σύνταξη των στατικών μελετών 3 μήνες από τη σχετική εντολή.
● Για την σύνταξη μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ 30 ημέρες από τη σχετική εντολή.
● Για την εκτέλεση της κτηματογράφησης και την σύνταξη Κτηματολογίου 3 μήνες από τη
σχετική εντολή. Στο χρόνο αυτό και σε ότι αφορά την σύνταξη του κτηματολογίου
περιλαμβάνεται και η η συλλογή τίτλων, βάσει των οποίων θα συνταχθεί η μελέτη. Η αμοιβή
για τη συγκέντρωση των εν λόγω τίτλων θεωρείται ανηγμένη στην αμοιβή για τη σύνταξη
του κτηματολογίου.
● Για τη σύνταξη της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης 1 μήνας από τη σχετική εντολή.
Ακολουθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης: (υπάρχει εικόνα που δείχνει τι πρέπει
να παραδίδεται κάθε μήνα από τον πρώτο μέχρι και τον δέκατο τέταρτο μήνα).
Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το
αντίστοιχο προηγούμενο στάδιό της. Επιτρέπεται η προώθηση ενός ανεξάρτητου τμήματος
της μελέτης σε επόμενο στάδιο μετά την έγκριση του προηγούμενου, εφόσον δεν επηρεάζει
τη μελέτη των υπόλοιπων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση για να προωθηθεί η μελέτη σε
επόμενο στάδιο απαιτείται έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
8. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών της σύμβασης αναλύονται στο τεύχος
προεκτιμώμενης αμοιβής. Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία του

τεύχους τεχνικών δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν στην προεκτίμηση
αμοιβής αναφέρονται στο σχετικό τεύχος.
Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη κατασκευής του έργου θα προσδιοριστεί κατά τη σύνταξη της
μελέτης όπως καθορίζεται στην ΥΑ με αρ. Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1047/τ΄β/2019)
και στις σχετικές διατάξεις του ΠΔ696/74 όπως ισχύει.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ… Λάρισα 8-7-2020
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ… με την απόφ. 150981/8-7-2020.
_________________________________________________________
ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ Φ/Β «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
Σχόλιο 1 στην ανάρτηση…
_____________________________________________________
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις /
… 31/07/2020 / 2020.198 Τεχνικά Έργα / Τακτικός – Διεθνής Διαγωνισμός
«Ολοκλήρωση μελετών Επ. Οδ. Καρδίτσας - Καρπενησίου». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 91780
Καταληκτική ημερομηνία: 01/09/2020, 14:30’
Προϋπολογισμός: 1.249.864,18 (με ΦΠΑ).
_________________________________________________________
ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ Φ/Β «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
Σχόλιο 2 στην ανάρτηση…
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών ώστε
να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση και η κατασκευή του οδικού έργου της Επ. Οδ.
Καρδίτσας - Καρπενησίου στο τμήμα από την Νεράϊδα έως και την γεφύρωση του ποταμού
Μέγδοβα, με στόχο την δημιουργία άμεσης διανομαρχιακής σύνδεσης της
Καρδίτσας με το Καρπενήσι.
_________________________________________________________
ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ Φ/Β «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
Σχόλιο 3 στην ανάρτηση…
ΠΕΡ ΘΕΣΣ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡ / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 / 15.7.2020
716. Έγκριση δημοπράτησης Ολοκλήρωσης μελετών Επ. Οδ. Καρδίτσας - Καρπενησίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο /15-7-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2020
ΘΕΜΑ: 41ο Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης & ορισμός επιτροπής
διαγωνισμού της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών Επ. Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου»
Προϋπολογισμός έργου: 1.249.864,18 € (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 017, Κ.Α.
2017ΜΠ01700012
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. κ. Λιούπας Νικόλαος 2. κ. Δόκου Σουλτάνα 3. κ. Κίτσιος Γεώργιος 4. κ.
Καναβός Απόστολος 5. κ. Κομήτσας Ρίζος 6. κ. Τσιαπλές Αναστάσιος
Απόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Νάτσινα κ. Ρογγανάκη και κ. Κουρέτας αν και
κλήθηκαν νόμιμα με την 155167/10-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιου Χρήστου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 1905 του πρακτικού 30/17-102019 της Οικονομικής Επιτροπής.
Συνήλθε στις 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη
πρόσκληση με αριθμό 155167/10-7-2020 του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. ..................................................Ε Ι
ΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης της μελέτης: «Ολοκλήρωση
μελετών Επ.Ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου», όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2. Την έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τους όρους
της ανωτέρω Διακήρυξης και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Την διενέργεια του Διαγωνισμού (τακτικού & τυχόν επαναληπτικών) της μελέτης του
θέματος, από την επιτροπή διαγωνισμού....... ............................................ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης της μελέτης: «Ολοκλήρωση
μελετών Επ.Ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου», όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2. Την έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τους όρους
της ανωτέρω Διακήρυξης και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Την διενέργεια του Διαγωνισμού (τακτικού & τυχόν επαναληπτικών) της μελέτης του
θέματος, από την επιτροπή διαγωνισμού.............................................................
_________________________________________________________________
______________________________________
ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ / ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 / ΣΕΛ. 1 & 4
«Μακρύς» ο δρόμος για την οδική σύνδεση Καρδίτσας – Αγρινίου
Στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών
«Μακρύς» φαίνεται πως είναι ο δρόμος, σε ότι αφορά το χρηματοδοτικό σκέλος, της οδικής
σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου, σύμφωνα με την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών. Το θέμα
έθεσε υπόψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού κλιμάκιο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής συζήτηση για κορυφαία ζητήματα των
Θεσσαλικών Αγράφων. Από την πλευρά της Ένωσης εκφράστηκε η ανάγκη στήριξης του
υδάτινου πλούτου των Αγράφων και διεκδίκησης της αποπεράτωσης του συνόλου των έργων
για τον Αχελώο.
Σε ότι αφορά τις οδικές συνδέσεις οι εκπρόσωποι της Ένωσης ζήτησαν να προχωρήσει άμεσα
η αποπεράτωση της σύνδεσης Καρδίτσας – Καρπενησίου μέσω Νεράϊδας και η
χρηματοδότηση της Γέφυρας Μέγδοβα, καθώς υφίσταται ώριμη μελέτη εδώ και χρόνια.
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την οδική σύνδεση Καρδίτσας – Αγρινίου, ο δρόμος είναι…
μακρύς, υπογράμμισε μιλώντας στο «Ν.Α.» ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Βασίλης Τσαντήλας,
τονίζοντας ότι το όραμα του Χαρ. Τρικούπη έχει βαλτώσει μετά από έναν αιώνα.
Για την κατασκευή της γέφυρας υπάρχει πλήρης μελέτη εδώ και μια τετραετία. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει και
την ασφαλτόστρωση του δρόμου μήκους 2 χιλομέτρων.
Παράλληλα το κόστος για την περάτωση του δρόμου μήκους 8 χιλιομέτρων που φθάνει από
Νεράϊδα μέχρι και την γέφυρα του Μέγδοβα εκτιμάται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Έτσι το συνολικό κόστος σε ότι αφορά την πλευρά της Θεσσαλίας ανέρχεται στα 20
εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Αγοραστό στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Β.
Τσαντήλας, Κ. Σούφλας, Π. Πυροτζέλλο και Κ. Πλατσιούρης, ζητήθηκε επίσης η
τοποθέτηση γέφυρας τύπου Μπέλεϋ στα βάθρα της θέσης «Κουκέϊκα» και η οδική σύνδεση
της Λίμνης Πλαστήρα με το Καρπενήσι με αποπεράτωση του τμήματος 4,5 χιλιομέτρων από
Γιαννουσέϊκα – Μοναστήρι – Νεράϊδα, για το οποίο παραδόθηκε μελέτη από το Δήμο Ιτάμου
το έτος 2008.
Στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα του χρόνου του Υδρευτικού Δικτύου Σμοκόβου και η
αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών των Νοτιοανατολικών Αγράφων.
____________________________________________
Karditsalive / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 / 15:37’
Δημοπρατείται η μελέτη για τη βελτίωση 8,1 χλμ της Επ. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου
Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ολοκλήρωση των μελετών για την
Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Καρπενησίου.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά την αποκατάσταση του τμήματος 8,1 χλμ. από τον
οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα.
Στοιχεία του έργου
Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1km περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του
Ν.Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει το Ν. Καρδίτσας με τον Ν.
Ευρυτανίας διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα,
χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η
διέλευση από τον ποταμό συντελείται μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν
υπάρχει ροή.
Έτσι, η υπό μελέτη οδός που αποτελεί βελτίωση της ως άνω υφιστάμενης οδού, με την αρχή
της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του
ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που
σχεδιάστηκε με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε
μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση της οδού.
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h. Η
τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2 (6,50μ πλάτος οδοστρώματος), σύμφωνα με την
κατάταξη ΟΜΟΕ.
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Σελ. 1 & 15
Για 14 χιλιόμετρα «κολλάει» η οδική σύνδεση Καρδίτσας – Ευρυτανίας
ΣΤΑ… ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Οκτώ χιλιόμετρα ασφάλτου στην Π. Ε. Καρδίτσας και έξι χιλιόμετρα στην Ευρυτανία,
απομένουν για να ολοκληρωθεί ο Παραμεγδόβιος άξονας.
Τα 14 αυτά χιλιόμετρα ωστόσο αποτελούν το μεγαλύτερο αγκάθι, για την οδική σύνδεση
Καρδίτσας – Αγρινίου, καθώς παρατηρείται μεγάλη στασιμότητα.
Το έργο που θα συνδέσει την Καρδίτσα με την Δυτική Ελλάδα, μπορεί να δόθηκε σε
προτεραιότητα από τη δεκαετία του ’80 παρόλα αυτά όμως φαίνεται ότι παραμένει…
κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών κ. Βασίλης
Τσαντήλας τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο πνοής τόσο για το Νομό Καρδίτσας, όσο και
για το Νομό Ευρυτανίας.
«Πρέπει να γίνουν επιτέλους οι απαραίτητες ενέργειες τόσο από πλευράς Περιφέρειας, όσο
και από την Ευρυτανία για να προχωρήσει ο Παραμεγδόβιος άξονας, που θα συνδέσει το
Νομό Καρδίτσας με τη Δυτική Ελλάδα» επισήμανε.
Να θυμίσουμε ότι 42 πρόεδροι Συλλόγων και Κοινοτήτων από τους Ν. Καρδίτσας και
Ευρυτανίας συνυπέγραψαν υπόμνημα το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη και τη σημασία
ολοκλήρωσης του έργου.
Όπως τονίζουν, στο Υπόμνημά τους, ο Παραμεγδόβιος είναι ένας δρόμος αφάνταστα
τεράστιας σημασίας. Όχι μόνο για τα χωριά, τους δήμους των Νομών Καρδίτσας &
Ευρυτανίας και των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς αλλά γενικότερα του Ελληνικού
Κράτους και της Εθνικής Οικονομίας μας.
Ονομάστηκε (από τον αείμνηστο Χαρίλαο Τρικούπη) «Παραμεγδόβιος» γιατί η φυσική του
χάραξη είναι κατά μήκος του ποταμού Μέγδοβα (Ταυρωπού).
Η συνολική απόσταση μεταξύ Καρδίτσας και Αγρινίου είναι 160 χλμ (ακριβώς 159,90 χλμ.)
εκ των οποίων όλα είναι ασφαλτοστρωμένα εκτός από ένα μικροσκοπικό (συγκριτικά με το
σύνολο) κομμάτι και φυσικά η Γέφυρα Μέγδοβα που έπρεπε ήδη να είχε γίνει εδώ και
χρόνια…!!!».
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Κορυφαία θέματα του Νομού από Σ. Ε. Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών
Ιδιαίτερα εποικοδομητικές συναντήσεις, είχε η νεοεκλεγείσα Συντονιστική Επιτροπή της
Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας, το περασμένο τριήμερο.

Το Σάββατο με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κων/νο Τσιάρα και τη Δευτέρα με τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας κ. Κων/νο Νούσιο και τον Δήμαρχο Καρδίτσας κ.
Βασίλειο Τσιάκο.
Ο Υπ. Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας, αναφερόμενος στο αίτημα για την περάτωση όλων των
έργων μερικής μεταφοράς, των νερών του Αχελώου δήλωσε πως υπάρχει προσωπική
δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και καθαρή πολιτική βούληση για τα
έργα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε συζήτηση με παρέμβαση του κ. Τσιάρα,
θερμός υποστηρικτής ήταν και ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη και τέως νομάρχης Μιχ.
Χρυσοχοϊδης.
Ο Υπουργός κ. Τσιάρας θα στηρίξει τα αιτήματα στους αρμοδίους Υπουργούς και
Περιφερειάρχες και δήλωσε τη σημασία ενός Αναπτυξιακών Συνεδρίου στην Αθήνα, που
προτείνει η Ένωση, όταν επιτραπεί χρονικά λόγω πανδημίας.
Θετική ανταπόκριση υπήρξε από τον Δήμαρχο κ. Βασίλειο Τσιάκο στη συνάντηση της
Δευτέρας, καθώς στον Δήμο Καρδίτσας υπάρχουν ορατά έργα με συμβολή της Ένωσης:
• Το Μουσείο «ΦΛΩΡΑΚΗ» το μνημείο Εθνικής Αντίστασης (Ραχούλα),
• Βασίλη Δίπλα (Κρανιά Σαρανταπόρου),
• το ημιτελές κτήριο (Αμάραντος) για χρήση Ιστορικού Μουσείου Αγράφων ,
• Ορεινό καταφύγιο ,
• βιβλιοθήκη ,
• όπως και το «Παναγραφιώτικο Μνημείο»
Στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων/νο Νούσιο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα
οδικά θέματα της τουριστικής σύνδεσης Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι –
Περτούλι , Καρδίτσα – Αγρίνιο – Καρπενήσι , στα Ιαματικά Νερά στα μνημεία Πολιτιστικής
κληρονομιάς των Αγράφων και των κορυφαίων εκδηλώσεων που έχει καθιέρωση η Ένωση.
Στους θεσμικούς εκπροσώπους, από την Σ.Ε. κατατέθηκαν ενυπόγραφα υπομνήματα τα
οποία αποστέλλονται στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αργηχούς κομμάτων,
αρμοδίους Υπουργούς, Περιφερειάρχες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, και πρόγραμμα
δράσεων για το διάστημα 2020 – 2022 που αφορούν:
• Τη μερική μεταφορά των νερών του Αχελώου,
• Την οδική σύνδεση Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα – Καρπενήσι
• Την περάτωση Καρδίτσα – Καρπενήσι – Γέφυρα Μέγδοβα
• Ενταγμένη στον άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο
• Τη μελέτη σήραγγας στον αυχένα Τυμπάνου Αργιθέας Αγράφων
• Την ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικού δικτυού από τη λίμνη Σμοκόβου,
• Την ατμοποίηση των Ιαματικών πηγών Σμοκόβου , Κτημένης και «Σουλαντά», τον
τουρισμό
• Την περάτωση του Μουσείου Αγράφων ,
• Την επανέκδοση του λευκώματος «ΑΓΡΑΦΑ»
• Την αντίθεσή τους στα Αιολικά Πάρκα στα Αγραφιώτικα βουνά
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
Οι υπογράφοντες Εκπρόσωποι Φορέων των Θεσσαλικών Αγράφων που συμμετείχαν στην
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών του Νομού Καρδίτσας, ζητάμε :
1ον Να προχωρήσουν όλα τα έργα μερικής μεταφοράς των νερών του ΑΧΕΛΩΟΥ στην
Θεσσαλία.
2ον Να χρηματοδοτηθεί η μελέτη κατασκευής ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ενταγμένο στα
έργα του Αχελώου.
3ον Να χρηματοδοτηθούν τα Αρδευτικά έργα – κλειστού δικτύου από την Λίμνη
ΣΜΟΚΟΒΟΥ στο σύνολό τους που αφορούν τους νομούς : Καρδίτσας (Δήμος Σοφάδων),
Λάρισας (Δήμος Φαρσάλων), Φθιώτιδας (Δήμος Δομοκού).
4ον Aπό το Υπουργείο Μεταφορών και Περιφέρεια Θεσσαλίας, να xρηματοδοτήσουν τη
Γέφυρα ΜΕΓΔΟΒΑ του Οδικού Άξονα Καρδίτσα –Αγρίνιο, για την οποία υπάρχει πλήρης
και ΩΡΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων.
5ον Επιτέλους ας γίνει πράξη το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη σύνδεσης της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
με την ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

6ον Να χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους τα οδικά τμήματα ΜΟΥΖΑΚΙ – ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ (υπάρχει μερική χρηματοδότηση 3 εκατομ. από το σύνολο 12 εκατομ.) και
ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ – ΝΕΡΑΙΔΑ (5 χιλιομ. Υπάρχει μελέτη) που εντάσσονται στον σημαντικό
τουριστικό άξονα Καρπενήσι -Λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι – πόλη Καρδίτσας – Περτούλι
Τρικάλων.
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020 & 2021
1ον. Συνέχιση διοργάνωσης καθιερωμένων εκδηλώσεων :
α) Πανελλήνιο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ, «ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΑ»
β) Εκδηλώσεις Ιστορίας για : ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ,
Επανάσταση 1821, Εθνική Αντίσταση, Επανάσταση 1878, Συνθήκη Αυτονομίας Αγράφων.
2ον. Διοργάνωση ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ το 2021 για τα ιστορικά γεγονότα στ’ Άγραφα,
ενταγμένα στο «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – 2021».
3ον. Έκδοση του Λευκώματος «ΑΓΡΑΦΑ» και του βιβλίου «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ».
4ον. ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ στην Αθήνα.
5ον. Ημερίδα για Τουρισμό (Λίμνη Πλαστήρα) και Ιαματικά νερά (Σμόκοβο).
6ον. Ημερίδα για τα Αρχαιολογικά, Θρησκευτικά και Νεώτερα Μνημεία Αγράφων σε Αθήνα,
Θες/νίκη (το υλικό θα δοθεί και στους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
7ον. Συνεχείς παρεμβάσεις σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Κόμματα, Μέσα
πληροφόρησης.
8ον. Ανάπτυξη συνεχούς συνεργασίας με Φορείς Τοπικούς και Αποδήμων.
9ον. Καταγραφή Ακαδημαϊκού – Επιστημονικού – Επιχειρηματικού δυναμικού των
Αγράφων.
10ον. Αποπεράτωση ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ.
11ον. Στήριξη – Προβολή – Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με Αγραφιώτικους Συλλόγους
Χωριών και Δήμων.
12ον. Καθιέρωση εκδήλωσης για το Αγραφιώτικο Δημοτικό και Ιστορικό τραγούδι.
13ον. Μετά από Ειδική Γενική Συνέλευση, Τροποποίηση του υπάρχοντος Καταστατικού που
ισχύει από το 1985.
14ον. Προώθηση προτάσεων για θέματα : Αυτοδιοίκησης, στήριξης κτηνοτρόφων,
Δασεργατών.
15ον. Εξέταση επανέκδοσης της εφημερίδας «ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» έντυπη και
ηλεκτρονική.
16ον. Σύσταση βιβλιοθήκης με εκδόσεις Αγραφιωτών και για τα Άγραφα.
17ον. Συγκρότηση επιτροπών κατά αντικείμενο για αποτελεσματικότερο έργο.
18ον. Επαναλειτουργία του πρωτοπόρου θεσμού «ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ»,
που είχαμε καθιερώσει στην δεκαετία του ΄80 με συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων και
μεγάλη αποδοχή από τους κατοίκους των χωριών μας.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 15-6-2020 έως 15-6-2022
• Τσαντήλας Βασίλειος Πρόεδρος «Σύλλογος Αμαράντου»
• Γούζιος Βασίλειος Αντιπρόεδρος «Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεντίνας»
• Σούφλας Κων/νος Γραμματέας «Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου»
• Κουτής Ιωάννης Ταμίας «Σύλλογος Λαμπερού»
• Βλάχου Λιάνα Υπ. Τύπου & δημοσίων σχέσεων «Σύλλογος Μουζακίου ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ»
• Σιατήρας Λάμπρος Υπ. Καταγραφής Λαϊκού Πολιτισμού Αγράφων «Εν Χορώ»
• Γεροπάνου Αμαλία Αν. Γραμματέας, Υπ. Επικ/νίας «Σύλλογος Βατσουνιάς»
• Μάλλιος Νικόλαος Υπ. Εκδηλώσεων «Σύλλογος Καστανιάς – Μούχας»
• Στεργίου Αντιγόνη Υπ. Τουρισμού «Σύλλογος Καρύτσας Δολόπων»
• Πυροντζέλλο Πιπίνο Υπ. Τοπικών Προϊόντων & Αδελφοποιήσεων «Μ Σ Λουτριωτών
Αθήνας»
• Μακρή Μάρθα Υπ. Εικαστικών «Εξωραϊστικός Σύλλογος Δολόπων Νεράιδας
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Κορυφαία θέματα του Νομού από Σ. Ε. Ένωσηw Αγραφιώτικων Χωριών
(…με μπόλντ γράμματα όσα τονίσαμε εμείς στο Δόλοπες….)

Τέθηκαν σε ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. ΤΣΙΑΡΑ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ.
ΝΟΥΣΙΟ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΤΣΙΑΚΟ
Μερική εκτροπή νερών Αχελώου, Φράγμα Μουζακίου
Σύνδεση Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα – Καρπενήσι, Γέφυρα Μέγδοβα
Αρδευτικά Σμοκόβου, Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών
Ιδιαίτερα εποικοδομητικές συναντήσεις, είχε η νεοεκλεγείσα Συντονιστική Επιτροπή της
ΈνωσηςΑγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας, το περασμένο τριήμερο.
Το Σάββατο με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κων/νο Τσιάρα και τη Δευτέρα με τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας κ. Κων/νο Νούσιο και τον Δήμαρχο Καρδίτσας κ.
Βασίλειο Τσιάκο.
Ο Υπ. Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας, αναφερόμενος στο αίτημα για την περάτωση όλων των
έργων μερικής μεταφοράς, των νερών του Αχελώου δήλωσε πως
υπάρχειπροσωπικήδέσμευση του πρωθυπουργού κ. ΚυριάκουΜητσοτάκη και
καθαρήπολιτικήβούληση για τα έργα και στο ΥπουργικόΣυμβούλιο που έγινεσυζήτηση με
παρέμβαση του κ. Τσιάρα, θερμόςυποστηρικτής ήταν και ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη και
τέως νομάρχης Μιχ. Χρυσοχοϊδης.
Ο Υπουργός κ. Τσιάρας θα στηρίξει τα αιτήματα στους αρμοδίους Υπουργούς και
Περιφερειάρχες και δήλωσε τη σημασία ενός Αναπτυξιακών Συνεδρίου στην Αθήνα, που
προτείνει η Ένωση, όταν επιτραπεί χρονικά λόγω πανδημίας.
Θετική ανταπόκρισηυπήρξε από τον Δήμαρχο κ. ΒασίλειοΤσιάκο στη συνάντηση της
Δευτέρας, καθώς στον Δήμο Καρδίτσας υπάρχουν ορατά έργα με συμβολή της Ένωσης:
 Το Μουσείο «ΦΛΩΡΑΚΗ» το μνημείο ΕθνικήςΑντίστασης (Ραχούλα),
 ΒασίληΔίπλα (ΚρανιάΣαρανταπόρου),
 το ημιτελές κτήριο (Αμάραντος) για χρήση Ιστορικού Μουσείου Αγράφων ,
 Ορεινό καταφύγιο ,
 βιβλιοθήκη ,
 όπως και το «Παναγραφιώτικο Μνημείο»
Στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων/νο Νούσιο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα
οδικά θέματα της τουριστικής σύνδεσης Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι –
Περτούλι , Καρδίτσα – Αγρίνιο – Καρπενήσι , στα Ιαματικά Νερά στα μνημεία Πολιτιστικής
κληρονομιάς των Αγράφων και των κορυφαίων εκδηλώσεων που έχει καθιέρωση η Ένωση
Στους θεσμικούς εκπροσώπους, από την Σ.Ε. κατατέθηκαν ενυπόγραφα υπομνήματα τα
οποία αποστέλλονται στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αργηχούς κομμάτων,
αρμοδίους Υπουργούς, Περιφερειάρχες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, και πρόγραμμα
δράσεων για το διάστημα 2020 – 2022 που αφορούν:
 Τη μερική μεταφορά των νερών του Αχελώου,
 Την οδική σύνδεση Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα – Καρπενήσι
 Την περάτωση Καρδίτσα – Καρπενήσι – Γέφυρα Μέγδοβα
 Ενταγμένη στον άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο
 Τη μελέτη σήραγγας στον αυχένα Τυμπάνου ΑργιθέαςΑγράφων
 Την ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικού δικτυού από τη λίμνη Σμοκόβου,
 Την ατμοποίηση των Ιαματικών πηγών Σμοκόβου , Κτημένης και «Σουλαντά», τον
τουρισμό
 Την περάτωση του Μουσείου Αγράφων ,
 Την επανέκδοση του λευκώματος «ΑΓΡΑΦΑ»
 Την αντίθεσή τους στα Αιολικά Πάρκα στα Αγραφιώτικα βουνά
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
Οι υπογράφοντες Εκπρόσωποι Φορέων των Θεσσαλικών Αγράφων που συμμετείχαν
στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών του Νομού Καρδίτσας,
ζητάμε :
1ον Να προχωρήσουν όλα τα έργα μερικής μεταφοράς των νερών του ΑΧΕΛΩΟΥ στην
Θεσσαλία.

2ον Να χρηματοδοτηθεί η μελέτη κατασκευής ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ενταγμένο στα
έργα του Αχελώου.
3ον Να χρηματοδοτηθούν τα Αρδευτικά έργα – κλειστού δικτύου από την Λίμνη
ΣΜΟΚΟΒΟΥ στο σύνολό τους που αφορούν τους νομούς : Καρδίτσας (Δήμος Σοφάδων),
Λάρισας (Δήμος Φαρσάλων), Φθιώτιδας (Δήμος Δομοκού).
4ον Aπό το Υπουργείο Μεταφορών και Περιφέρεια Θεσσαλίας, να xρηματοδοτήσουν
τηΓέφυρα ΜΕΓΔΟΒΑ του Οδικού Άξονα Καρδίτσα –Αγρίνιο, για την οποία υπάρχει
πλήρης και ΩΡΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 3
εκατομμυρίων.
5ον Επιτέλους ας γίνει πράξη το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη σύνδεσης της
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με την ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.
6ον Να χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους τα οδικά τμήματα ΜΟΥΖΑΚΙ – ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ (υπάρχει μερική χρηματοδότηση 3 εκατομ. από το σύνολο 12 εκατομ.)
και ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ – ΝΕΡΑΙΔΑ (5 χιλιομ. Υπάρχει μελέτη) που εντάσσονται στον
σημαντικό τουριστικό άξονα Καρπενήσι -Λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι – πόλη
Καρδίτσας – Περτούλι Τρικάλων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2020 & 2021
…………………………………………….
………………………………………………..
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Πρώτο θέμα ο «Παραμεγδόβιος» στη σύσκεψη Δημάρχων Αγράφων, Αργιθέας και
Λίμνης Πλαστήρα
Στο πλαίσιο της Διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης
Πλαστήρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο χωριό Άγραφα Ευρυτανίας τη Δευτέρα 9
Μαρτίου 2020. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Αλέξης Καρδαμπίκης, Ανδρέας
Στεργίου και Παναγιώτης Νάνος, καθώς και πληθώρα στελεχών, αιρετών και συνεργατών
ανά Δήμο.
Τα ζητήματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη ήταν ζητήματα Ανάπτυξης, με προτεραιότητα
τους οδικούς άξονες, την ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού και του πρωτογενούς
τομέα και ειδικότερα το πρόβλημα του αφανισμού των κοπαδιών από τους λύκους. Επίσης
έγινε αξιολόγηση της πορείας του προβλήματος προστασίας του Περιβάλλοντος και η
συνέχιση του αγώνα.
Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες συναντήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την οριστική λύση και δρομολόγηση της άρσης της οδικής
απομόνωσης και ολοκλήρωσης της σύνδεσης των δύο Περιφερειών μέσα από:
- Την ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Ε. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου» γνωστού και ως
«Παραμεγδόβιου» που θα διασχίζει κάθετα όλη την Ευρυτανία και θα διευκολύνει την
πρόσβαση προς τους όμορους Νομούς. (Γέφυρα στο Μέγδοβα και μελέτη - κατασκευή
οκτώ χιλιόμετρα στο Νομό Καρδίτσας και δέκα στο Νομό Ευρυτανίας).
-Τη βελτίωση του οδικού δικτύου που συνδέει τον Νομό Καρδίτσας με τον Νομό
Ευρυτανίας, το οποίο συνδέεται από τρεις συγκεκριμένες τοποθεσίες: Τροβάτου Τρία Συνορα
Πετρίλο, Άγιος Νικόλαος Βραγγιανών και Καμάρια Αγράφων, καταλήγοντας στο ίδιο οδικό
δίκτυο προς τη λίμνη Πλαστήρα. Την μελέτη – κατασκευή του δρόμου Παλιοκαρυά Βραγκιανά, για την διασύνδεση των λιμνών Πλαστήρα και Κρεμαστών.
- Την Ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου «Κέδρα Δήμου Αγράφων – Φιλίκι Βραγκιανών
Δήμου Αργιθέας».
- Τη μέριμνα για συντήρηση και τελική ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της
ασφαλτόστρωσης της οδικής σύνδεσης «Φυλακτής Δήμου Λίμνης Πλαστήρα– Πετρίλου
Δήμου Αργιθέας».
2. Τις δυνατότητες προώθησης των μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή
μέσα από οργανωμένες κοινές προσπάθειες των τριών Δήμων, με προτεραιότητα την

αναγνώριση και ένταξη στους διεθνείς χάρτες των μονοπατιών Μονή Πελεκητής μέχρι Μονή
Σπηλιάς καθώς και σύνδεση του χωριού Άγραφα με τη λίμνη Πλαστήρα.
3. Την παράσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΕΛΓΑ, με συγκεκριμένες
προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα, το μέλλον της εκτατικής κτηνοτροφίας λόγω του
μεγάλου προβλήματος με τους λύκους και λήψη μέτρων ιδιαίτερης στήριξης των
κτηνοτρόφων που είναι σε απόγνωση.
4. Τέλος σε ότι αφορά την Προστασία του Περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της
περιοχής, κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αλλοίωση της
φυσιογνωμίας των Αγράφων μέσα από τις επιχειρούμενες εγκαταστάσεις Αιολικών πάρκων
βιομηχανικού τύπου. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, να αξιολογηθούν οι τύποι
ΑΠΕ, που κρίνονται λιγότερο επιβλαβείς στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον. Να
διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού τα φυσικά οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα, η
Ιστορικότητα, ο Πολιτισμός, η οικονομική - κοινωνική πραγματικότητα και η προοπτική.
Αποφασίστηκε η αποστολή νέου υπομνήματος στο ΥΠΕΝ και άλλους πολιτικούς
παράγοντες.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αργιθέας Πούλιος Χαράλαμπος, Γραμμένος
Κωσταντίνος, Λίμνης Πλαστήρα κ. Βασιλική Ξηροφώτου, Αγράφων Χρυσούλα Σουλιώτη,
Ηλίας Μάκκας, ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλης Κολοκώτσιος, ο Πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Αγράφων κ. Δημήτρης Γατής, Τριδέντρου Παναγιώτης Πεσλής, ο πρώην
Δήμαρχος Βαγγέλης Κατσιφός, τοπικοί σύμβουλοι και κάτοικοι της τοπικής κοινότητας.
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Ξανά στο προσκήνιο ο «Παραμεγδόβιος»…
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δημοπρατείται η μελέτη 1,25 εκ. ευρώ από τη Νεράϊδα μέχρι τη γέφυρα Μέγδοβα.
Από την εποχή του… Τρικούπη υπάρχουν τα σχέδια υλοποίησης του Παραμεγδόβιου
δρόμου, που θα ενώσει τους νομούς Ευρυτανίας & Καρδίτσας, συντομεύοντας αποστάσεις
και χρόνους ταξιδιού.
Πρόοδος έχει συντελεστεί, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.
Πολλάκις και επανειλημμένα τα «Ευρυτανικά Νέα» έχουν ασχοληθεί με ρεπορτάζ τους με
τον λεγόμενο «Παραμεγδόβιο δρόμο», την οδική σύνδεση Καρδίτσας - Καρπενησίου που
αποτελεί χρόνιο αίτημα των Παραμεγδόβιων κατοίκων.
Το ζήτημα τέθηκε επί τάπητος προ μηνός, στη συζήτηση για την από κοινού καταγραφή και
προώθηση συντονισμένων δράσεων για έργα οδικής πρόσβασης μεταξύ των δύο νομών, που
είχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός με τον αντιπεριφερειάρχη
Καρδίτσας κ. Κωστή Νούσιο, σε σύσκεψη στα γραφεία της Π.Ε. Καρδίτσας.
Ήρθε ξανά στο προσκήνιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας, όπου, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός,
έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης για την ολοκλήρωση της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Καρπενησίου και το επόμενο διάστημα δημοπρατείται η μελέτη
προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ που αφορά την
αποκατάσταση του τμήματος 8 χλμ. από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του
ποταμού Μέγδοβα.
Η υπό μελέτη οδός, που, πάντως, έχει ανακοινωθεί από το καλοκαίρι του 2018, κατατάσσεται
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Καρδίτσας.
Η αρχή του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στη
γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι 8,1 χλμ. Το θέμα έφερε με
ερώτησή του στο Περιφ. Συμβούλιο ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Γεννάδιος.
Φυσικά αυτό είναι ένα από τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Και θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι το έργο σχετίζεται και με την πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί από πλευράς Περιφέρειας
Στ. Ελλάδας. Και αυτό διότι, όπως έγραφαν στις 29/1/2020 τα «Ευρυτανικά Νέα», φαίνεται
ότι η Καρδίτσα δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην κατασκευή της γέφυρας και
εμμένει στην απόφασή της πρώτα να γίνουν τα απαιτούμενα έργα από την πλευρά της
Ευρυτανίας.
Πιο συγκεκριμένα, να ασφαλτοστρωθεί ο χωμάτινος δρόμος από το χωριό Μαυρομμάτα

Ευρυτανίας μέχρι το χωριό Νεράϊδα, στα όρια με Καρδίτσα, και μετά να κατασκευάσει η
Καρδίτσα τη γέφυρα.
Όπως λένε οι αυτοδιοικητικοί της Καρδίτσας, σημαντικό είναι να προχωρήσει και η
Περιφέρεια Στερεάς στην εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα
Μέγδοβα με το Καρπενήσι, ειδάλλως κινδυνεύει η μελέτη να παραμείνει «τυφλή» σε
σύνδεση.
Είναι σίγουρο ότι τα βήματα που απαιτούνται προς την κατεύθυνση κατασκευής του
Παραμεγδόβιου άξονα, που ξεκινά από τη Θεσσαλία, διέρχεται από την Ευρυτανία και
καταλήγει στην Αιτωλοακαρνανία, συνδέοντας την Καρδίτσα, το Καρπενήσι και το Αγρίνιο,
είναι πολλά και μόνο εάν οι δυο περιφέρειες συναποφασίσουν παράλληλα να υλοποιήσουν το
έργο θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, εφόσον καμία περιφερειακή αρχή δε θα ήθελε να
επενδύσει σε έναν «τυφλό» δρόμο.
Η συγκεκριμένη οδική σύνδεση ονομάστηκε «Παραμεγδόβιος» από τον Χαρίλαο Τρικούπη,
γιατί η φυσική του χάραξη είναι κατά μήκος του ποταμού Μέγδοβα (Ταυρωπού). Η συνολική
απόσταση μεταξύ Καρδίτσας και Αγρινίου είναι 160 χλμ, εκ των οποίων όλα είναι
ασφαλτοστρωμένα εκτός από ένα μικρό (συγκριτικά με το σύνολο) κομμάτι μόλις 18 χλμ.
μεταξύ Νεράϊδας - Μαυρομμάτας Ευρυτανίας - και φυσικά η Γέφυρα Μέγδοβα.
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Επερώτηση για τον «Παραμεγδόβιο» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Πολύς λόγος έχει γίνει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ολοκλήρωση του
«Παραμεγδόβιου», που θα συνδέσει με γέφυρα την Καρδίτσα με το Καρπενήσι
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δύο αυτών περιοχών.
Σχετικά με το θέμα αυτό επερώτηση κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιάννης
Γεννάδιος προς την περιφερειακή αρχή σχετικά με την παραμεγδόβια επαρχιακή οδό και το
τμήμα του περιφερειακού της Καρδίτσας που δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ο κ. Γεννάδιος διερωτάται αν έχει πράγματι εγκριθεί η πίστωση για το εν λόγω έργο, για τη
στάση των αντιπεριφερειαρχών Καρπενησίου και Καρδίτσας και την ύπαρξη τυχόν
δυσκολιών που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου.
Η επερώτησή του έχει ως εξής:
‘’Στις 7 Ιουλίου 2018 ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η «Ολοκλήρωση Μελετών
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ. Η ενημέρωση
της περιφερειακής αρχής περιελάμβανε την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης μαζί με τη
μελέτη παράκαμψης Σοφάδων, ύψους 400.000 ευρώ, η οποία υλοποιείται. Σύμφωνα με το
δελτίο τύπου, η Περιφέρεια θα προχωρούσε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για
την κατασκευή του έργου Επ. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου, μήκους αρτηρίας περίπου οκτώ
χιλιομέτρων, για τη διασύνδεση των ορεινών τμημάτων των Περιφερειών Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας. Σε ένα πρώτο στάδιο προβλέπονταν η εκπόνηση των απαραίτητων
υποστηρικτών μελετών ώστε να καταστεί εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας σε οριστικό
στάδιο. Επίσης, στις 23 Ιανουαρίου 2020 ενημερωθήκαμε δια του τύπου για μια συνάντηση σε
επίπεδο αντιπεριφερειαρχών, σχετικά με τα διαπεριφερειακά οδικά έργα ΚαρδίτσαςΕυρυτανίας, δίχως να διαφωτιστούμε, εφόσον δε δημοσιεύτηκε τίποτα σχετικά με
προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα για τα υπό συζήτηση έργα.
Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για την εξέλιξη της συγκεκριμένης μελέτης.
Έχει προγραμματιστεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης του οδικού έργου «Ολοκλήρωση Μελετών
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, και αν όχι
ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της μελέτης;
Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά για τον παραμεγδόβιο άξονα, η πλευρά της Ευρυτανίας δε
σκοπεύει να επενδύσει στο τμήμα του δρόμου που της αντιστοιχεί εφόσον δεν προχωρήσουν οι
μελέτες της Καρδίτσας και ιδιαίτερα της γέφυρας. Από τη συνάντηση των αντιπεριφερειαρχών
Καρδίτσας και Ευρυτανίας προέκυψε κάποια αλλαγή ως προς αυτή τη θέση, ή συνεχίζει να
ισχύει;
Επίσης θα θέλαμε να μάθουμε εάν είναι έτοιμες όλες οι μελέτες της γέφυρας Μέγδοβα και εάν
θεωρείτε ως περιφερειακή αρχή ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί η γέφυρα δίχως την

ολοκλήρωση των μελετών του τμήματος του παραμεγδόβιου δρόμου που ανήκει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υπάρχει ένα κομμάτι του περιφερειακού της πόλης της Καρδίτσας που δεν έχει
κατασκευαστεί. Το τμήμα αυτό βρίσκεται μεταξύ του κόμβου της οδού Κουμουνδούρου
μέχρι την οδό Ταυρωπού, στον κόμβο, δηλαδή, πριν το νοσοκομείο.
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν υπάρχει χρηματοδότηση για το έργο αυτό. Ισχύει η
χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ; Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που οδηγούν στην καθυστέρηση
του έργου αυτού;’’
Η απάντηση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Αγοραστού
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός ανέφερε για το θέμα
«… έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης για την ολοκλήρωση της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας – Καρπενησίου «Παραμεγδόβιου». Το επόμενο διάστημα δημοπρατείται η μελέτη
προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ που αφορά την αποκατάσταση του τμήματος 8,1 χλμ. από τον
οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα.Στο πλαίσιο της μελέτης θα
εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες
κλπ.) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο και να
καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης.»
_______________________________________________
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Ένα βήμα πιο κοντά η Καρδίτσα με το Καρπενήσι
Το ενιαίο δίκτυο που επιχειρεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την σύνδεση της Καρδίτσας
με το Καρπενήσι θα είναι σημαντικό όπλο για την ανάπτυξη της περιοχής, τονίζει ο
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος
Ένα σημαντικό βήμα για την περιοχή του Ν. Καρδίτσας που θα ενισχύσει την οικονομία και
θα ανοίξει νέους ορίζοντες έγινε με την εξασφάλιση κονδυλίου για την ολοκλήρωση της
μελέτης της Επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου.
Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στο πρόσφατο
Πριφερειακό Συμβούλιο έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης για την
ολοκλήρωση της Επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου και το επόμενο διάστημα
δημοπρατείται η μελέτη προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ που αφορά την αποκατάσταση του
τμήματος 8,1 χλμ. από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα.
Φυσικά αυτό είναι ένα από τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Και θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι το έργο σχετίζεται και με την πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί από πλευράς Περιφέρειας
Στ. Ελλάδας.
Η υπό μελέτη οδός κατατάσσεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας. Η αρχή
του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στην γεφύρωση
του ποταμού Μέγδοβα. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ.
Αποτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, η οδός χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά
αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα παρουσιάζει πλήθος εναλλαγών
αριστερόστροφων – δεξιόστροφων καμπύλων με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και σε
ορισμένα τμήματα κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων. Παράλληλα και
λόγω του ότι η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη με παρουσία καταπτώσεων, τους χειμερινούς
μήνες παρατηρούνται δυσκολίες στην διέλευση της και πολλές φορές την καθιστούν
αδύνατη, λόγω βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η
αναγκαιότητα βελτίωσης της υφιστάμενης οδού όσο αφορά τα γεωμετρικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά της , άρα η κατασκευή της γέφυρας Μεγδοβα χωρίς την βελτίωση της οδού
πρόσβασης προς αυτή είναι μη ασφαλής.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτικές
μελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες κλπ.) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας
σε οριστικό στάδιο και να καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης.
Όπως αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Θεσσαλίας έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση μελετών που είναι άμεσα υλοποιήσιμα στην
επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και στη συνέχεια θα προχωρήσει και στη
δημοπράτηση της εν λόγω μελέτης.

Όπως προαναφέραμε στο συγκεκριμένο άξονα Καρδίτσας –Καρπενήσι υπάρχει η
ιδιαιτερότητα εξάρτησης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως προς την εκπόνηση
αντίστοιχης μελέτης για την ολοκλήρωση του άξονα , ώστε η κατασκευή του έργου να είναι
εφικτή.
Σημαντικό είναι να προχωρήσει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην εκπόνηση της
μελέτης οδοποιίας για να συνδεθεί η γέφυρα Μέγδοβας με το Καρπενήσι ειδάλλως
κινδυνεύει η μελέτη να παραμείνει ‘’ τυφλή ‘’ σε σύνδεση και δε θα υπάρξει ποτέ η
δυνατότητα υλοποίησης κατασκευής του άξονα .
Ο κ. Νούσιος
Ερωτηθείς σχετικά από το karditsapress.gr o Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας δήλωσε:
«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που για πολλά χρόνια αποτελεί αίτημα των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής. Το ενιαίο δίκτυο που επιχειρεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την σύνδεση
της Καρδίτσας με το Καρπενήσι θα είναι σημαντικό όπλο για την ανάπτυξη της περιοχής.
Στόχος μας είναι να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα της καθημερινότητας στην Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας. Οι μετακινήσεις αποτελούν άλλωστε ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια γι
αυτό. Δεν σταματάμε ούτε μέρα να να σχεδιάζουμε και να παρεμβαίνουμε για την ασφάλεια των
δρόμων. Και κάθε μέρα ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην εκπλήρωση του στόχου μας για έναν
νέο οδικό χάρτη και ασφαλείς μετακινήσεις.
Ήδη από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και
υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας ώστε να δώσουμε ένα σύγχρονο
δρόμο που να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η ασφάλεια τόσο για τους κατοίκους όσο και
για τους επισκέπτες."
_______________________________________
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ / ΦΒ / ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 /
ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟ…. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ….
●●● Κοινοποιούμε προς ενημέρωση όλων μας… το σημαντικότατο αυτό κείμενο… που
σήμερα πρίν λίγες ώρες ανάρτησε στη Σελίδα του ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιάννης
Γεννάδιος… που έκανε προχθές την Παρασκευή την επερώτηση για τον Παραμεγδόβιο στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας… ευχαριστώντας τον θερμά για ακόμα μια φορά και
δημοσίως μέσα από την Σελίδα μας…!!!
●●● Επισημάνσεις για το ζήτημα εκ μέρους μας…
●●● 1) Το κείμενο αυτό πρέπει να διαβαστεί με μεγάλη προσοχή από κάθε παραμεγδόβιο
που αγαπάει τον τόπο του… και να κινητοποιηθεί από αυτό…
●●● 2) Η κατάσταση είναι δυστυχώς όπως ακριβώς την περιγράφει ο κ. Γεννάδιος…
●●● 3) Ο Παραμεγδόβιος θα ολοκληρωθεί μόνο αν όλοι μας… οι τοπικές κοινωνίες μας…
συνεχίσουμε σταθερά και δυνατά… τον τιτάνιο αγώνα μας που ήδη είναι σε εξέλιξη…
●●● 4) Ναί είναι δύσκολο να δοθούν (για την ασφαλτόστρωση του δρόμου) μεγάλα κονδύλια
από το Π.Δ.Ε...
●●● 5) Όμως δρόμος υπάρχει… αν και είναι χωρίς άσφαλτο… και θα είχε επικοινωνία όλο
το χρόνο αν υπήρχε η Γέφυρα Μέγδοβα…
●●● 6) Ο αγώνας μας λοιπόν πρέπει να επικεντρωθεί στην κατασκευή της παραμεγδόβιας
Γέφυρας… της οποίας όλες οι μελέτες είναι έτοιμες από το 2015…
●●● 7) Άν για το δρόμο απαιτούνται ίσως εκατομμύρια ευρώ… για την Γέφυρα αρκούν
μερικές χιλιάδες ευρώ…
●●● 8) Και αν την αναθέσουν και στην ΜΟΜΚΑ… μπορεί να στηθεί με ελάχιστο κόστος…
●●● 9) Η Γέφυρα λοιπόν άνετα μπορεί να γίνει πρίν πέσει άσφαλτος στο δρόμο…
●●● 10) Αγώνας τιτάνιος λοιπόν για να γίνει το συντομότερο η Γέφυρα Μέγδοβα…!!!
●●● Αυτά τα λίγα σαν μια πρώτη δική μας αποτίμηση σχετικά με τη δημοσιότητα που πήρε
το θέμα αυτές τις μέρες…
●●● Τα υπόλοιπα σε προσεχείς αναρτήσεις μας…!!!
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟ….
Αποτίμηση των απαντήσεων της Περιφερειακής Αρχής στις επερωτήσεις σχετικά με την
Παραμεγδόβια οδό και την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου, με αφορμή τις δυο
επερωτήσεις που κατέθεσα σχετικά με την οδική σύνδεση Καρδίτσας – Καρπενησίου και την
ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου, προκλήθηκε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση των
δυο έργων από πλευράς της περιφερειακής αρχής. Ως προς την ολοκλήρωση του
περιφερειακού δακτυλίου φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις, καθώς η διοίκηση έχει
εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των φορέων που εμπλέκονται, δηλαδή της Τράπεζας
Πειραιώς και της Τραινοσέ. Φαίνεται επίσης να ξεπερνιέται το πρόβλημα της χάραξης της
ρυμοτομικής γραμμής, επομένως η κατάσταση επιτρέπει αισιοδοξία. Ο περιφερειακός
δακτύλιος θα ολοκληρωθεί, αν και αυτή τη στιγμή δε μπορεί να υπάρξει σαφές
χρονοδιάγραμμα.
Δε θα έλεγα όμως ακριβώς το ίδιο για την περίπτωση της παραμεγδόβιας οδού, αν και η
μελέτη του έργου έχει ανακοινωθεί εδώ και ενάμιση χρόνο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
ως «Ολοκλήρωση Μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας - Καρπενησίου» με
προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ. Η περιφερειακή αρχή, ως απάντηση στις επερωτήσεις που
κατέθεσα, προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης, δείχνοντας ότι τιμά τη
διαδικασία της ενημέρωσης και του ελέγχου που οφείλει η αντιπολίτευση, αν και ως
αντιπολίτευση δεν προσβλέπουμε σε κάποιο είδος «ελέγχου» μέσα από τη διαδικασία των
επερωτήσεων, αλλά στη συνδρομή μας προς τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Από την τοποθέτηση του περιφερειάρχη προέκυψε ότι ενώ η μελέτη μπορεί να
χρηματοδοτηθεί, η κατασκευή του έργου θα αποτελέσει ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς η
περιοχή απαιτεί δύσκολες εργασίες και η παραμεγδόβια οδός δεν είναι επιλέξιμη από το
ΕΣΠΑ. Χρηματοδοτικό εργαλείο για την παραμεγδόβια οδό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, κάτι
που δείχνει ότι η κατασκευή της απαιτεί λήψη αποφάσεων, αυτό που ονομάζουμε
μεταπολιτευτικά «πολιτική βούληση». Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ούτε
για την κατασκευή του τμήματος του δρόμου που αντιστοιχεί στην Π.Ε. Καρδίτσας, ούτε για
την κατασκευή της γέφυρας, η οποία έχει έτοιμη μελέτη. Το τμήμα όμως που φαίνεται να
είναι το πιο δύσκολο είναι αυτό που αντιστοιχεί στην Ευρυτανία, μήκους 10 χιλιομέτρων, για
το οποίο δεν υπάρχει μελέτη. Εκτιμώ ότι το έργο αυτό θα δρομολογηθεί μόνο εάν οι δυο
περιφέρειες συναποφασίσουν παράλληλα να το υλοποιήσουν, εφόσον καμία περιφερειακή
αρχή δε θα ήθελε να επενδύσει σε έναν τυφλό δρόμο. Επιμένοντας σε αυτή τη λεπτομέρεια
κατά την τοποθέτησή μου στο περιφερειακό συμβούλιο, ο περιφερειάρχης μας διαβεβαίωσε
ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την περιφερειακή αρχή της Στερεάς Ελλάδας.
Η συζήτηση του θέματος σε επίπεδο περιφερειακού συμβουλίου είχε ως αποτέλεσμα την
ευαισθητοποίηση του περιφερειακού συμβουλίου επάνω στο θέμα της άρσης της οδικής
απομόνωσης των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τις δεσμεύσεις της περιφερειακής
αρχής για την πραγματοποίηση των υποστηρικτικών μελετών αλλά και της κύριας μελέτης
του τμήματος της παραμεγδόβιας οδού που αντιστοιχεί στη Θεσσαλία. Προέκυψε επίσης το
εξής συμπέρασμα: η κατασκευή θα απαιτήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της περιοχής, οι
οποίοι το καλοκαίρι διασχίζουν τον ποταμό ώστε να εμπορεύονται αγαθά – κυρίως
ζωοτροφές – για να αποφύγουν τον συμβατικό δρόμο, μια παράλογα μεγάλη απόσταση.
Εκτός ΕΣΠΑ, η δέσμευση των κονδυλίων από το Π.Δ.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτεί
πράγματι μια γενναία απόφαση, την οποία προσωπικά θεωρώ δίκαια δεδομένου της ανάγκης
της χώρας για ισόρροπη ανάπτυξη.
_______________________________________
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / ΒΡΑΔΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟ….
Εξελίξεις σήμερα σχετικά με το μείζων θέμα του "Παραμεγδόβιου" που αφορά την οδική
σύνδεση Ευρυτανίας -Καρδίτσα μέσω Μαυρομάτας.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Γιάννης Γεννάδιος προχώρησε σε καίρια ερώτηση με το
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας να δεΐχνει ενδιαφέρον..
Αναμένουμε τις εξελίξεις.
_______________________________________
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟ…

«Παραμεγδόβιος»: Καίρια επερώτηση σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Τρέχουν οι εξελίξεις για τον "Παραμεγδόβιο" καθώς σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλΐας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Γιάννης Γεννάδιος έκανε καίρια επερώτηση για
το σημαντικό αυτό θέμα.
Μάλιστα όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας έδειξε ενδιαφέρον και
ευαισθητοποιήθηκε σχετικά με την έλλειψη σύνδεσης.Ανέφερε δε.ότι το Περιφερειακό
Συμβούλιο δεν γνώριζε το θέμα,αλλά τώρα το γνωρίζει..τονίζοντας ότι είναι υποχρέωση,χαρά
και τιμή που έκανε αυτή την επερώτηση.
Το θέμα παρακολουθείται στενά και θα γράψει σχετικά με την εξελιξη ανέφερε ο
Περιφερειακός Σύμβουλος.
Δείτε την επερώτηση:
Στις 7 Ιουλίου 2018 ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η «Ολοκλήρωση
Μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.
Η ενημέρωση της περιφερειακής αρχής περιελάμβανε την έγκριση της εν λόγω
χρηματοδότησης μαζί με τη μελέτη παράκαμψης Σοφάδων, ύψους 400.000 ευρώ, η οποία
υλοποιείται. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Περιφέρεια θα προχωρούσε στην ολοκλήρωση
των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου Επ. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου,
μήκους αρτηρίας περίπου οκτώ χιλιομέτρων, για τη διασύνδεση των ορεινών τμημάτων των
Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Σε ένα πρώτο στάδιο προβλέπονταν η
εκπόνηση των απαραίτητων υποστηρικτών μελετών ώστε να καταστεί εφικτή η εκπόνηση της
μελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο. Επίσης, στις 23 Ιανουαρίου 2020 ενημερωθήκαμε δια
του τύπου για μια συνάντηση σε επίπεδο αντιπεριφερειαρχών, σχετικά με τα διαπεριφερειακά
οδικά έργα Καρδίτσας-Ευρυτανίας, δίχως να διαφωτιστούμε, εφόσον δε δημοσιεύτηκε τίποτα
σχετικά με προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα για τα υπό συζήτηση έργα.
Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για την εξέλιξη της συγκεκριμένης μελέτης.
Έχει προγραμματιστεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης του οδικού έργου «Ολοκλήρωση
Μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ,
και αν όχι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της μελέτης;
Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά για τον παραμεγδόβιο άξονα, η πλευρά της Ευρυτανίας δε
σκοπεύει να επενδύσει στο τμήμα του δρόμου που της αντιστοιχεί εφόσον δεν προχωρήσουν
οι μελέτες της Καρδίτσας και ιδιαίτερα της γέφυρας. Από τη συνάντηση των
αντιπεριφερειαρχών Καρδίτσας και Ευρυτανίας προέκυψε κάποια αλλαγή ως προς αυτή τη
θέση, ή συνεχίζει να ισχύει;
Επίσης θα θέλαμε να μάθουμε εάν είναι έτοιμες όλες οι μελέτες της γέφυρας Μέγδοβα και
εάν θεωρείτε ως περιφερειακή αρχή ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί η γέφυρα δίχως την
ολοκλήρωση των μελετών του τμήματος του παραμεγδόβιου δρόμου που ανήκει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟ…
●●● Τελικά από τις δύο απαντήσεις (που υποθέσαμε στην απογευματινή μας ανάρτηση)… ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός έδωσε απόψε την πρώτη… καθώς (όπως γράφει το
Karditsalive) είπε…
●●● «... έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης για την ολοκλήρωση της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου «Παραμεγδόβιου».
●●● Το επόμενο διάστημα δημοπρατείται η μελέτη προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ που
αφορά την αποκατάσταση του τμήματος 8,1 χλμ. από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη
γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα.
●●● Στο πλαίσιο της μελέτης θα εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες
υποστηρικτικές μελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες κλπ.) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της
μελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο και να καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και
πλήρης.»
_______________________________________
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟ…

ΣΤΟ ΕΣΠΑ – μετά την έγκριση του ΟΣΕ – η ολοκλήρωση του περιφερειακού
δακτυλίου Καρδίτσας
Δυο σημαντικά έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού
8,1 εκατ. ευρώ δρομολογούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το έργο της
ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου Καρδίτσας από την οδό Ταυρωπού έως την
οδό Κουμουνδούρου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ εγκρίνει την παραχώρηση
έκτασης ιδιοκτησίας του ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 6.814.000 ευρώ και περιλαμβάνει: Τη διαπλάτυνσηκατασκευή του κύριου οδικού τμήματος από την έξοδο προς Μητρόπολη έως έξοδο προς
Αγιοπηγή. Την κατασκευή ενός Ισόπεδου Κόμβου στο εν λόγω οδικό τμήμα (Ι.Κ.
Καραΐσκάκη) για τη σύνδεση της κύριας οδικής αρτηρίας με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Τη
προσαρμογή του εν λόγω οδικού τμήματος στον ήδη κατασκευασμένο Κόμβο επί της οδού
Κουμουνδούρου και στον κόμβο της οδού Ταυρωπού.
Παράλληλα, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης για την ολοκλήρωση της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου. Το επόμενο διάστημα δημοπρατείται η
μελέτη προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ που αφορά την αποκατάσταση του τμήματος 8,1
χλμ. από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα. Στο πλαίσιο της
μελέτης θα εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες
(Γεωτεχνικές έρευνες κλπ.) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας σε
οριστικό στάδιο και να καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης.
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●●● Προς ενημέρωση όλων μας…
●●● κοινοποιούμε ολόκληρη την επερώτηση για τον Παραμεγδόβιο…
●●● που κατέθεσε απόψε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Γιάννης Γεννάδιος… και ανάρτησε στην Σελίδα του… μπορείτε να την δείτε
και στην Σελίδα του με το όνομά του…
●●● τον οποίο ευχαριστούμε όλοι θερμά…!!!
●●● διαβάστε την… σύντομα θα έχουμε και την απάντηση… που είμαστε βέβαιοι ότι θα
είναι ευχάριστη…!!!
●●● Γράφει τα εξής…
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14.02.2020
09/02/2020 στην κατηγορία Περιφέρεια Θεσσαλίας
●●● ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ
Στις 7 Ιουλίου 2018 ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η «Ολοκλήρωση
Μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.
Η ενημέρωση της περιφερειακής αρχής περιελάμβανε την έγκριση της εν λόγω
χρηματοδότησης μαζί με τη μελέτη παράκαμψης Σοφάδων, ύψους 400.000 ευρώ, η οποία
υλοποιείται. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Περιφέρεια θα προχωρούσε στην ολοκλήρωση
των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου Επ. Ο. Καρδίτσας – Καρπενησίου,
μήκους αρτηρίας περίπου οκτώ χιλιομέτρων, για τη διασύνδεση των ορεινών τμημάτων των
Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Σε ένα πρώτο στάδιο προβλέπονταν η
εκπόνηση των απαραίτητων υποστηρικτών μελετών ώστε να καταστεί εφικτή η εκπόνηση της
μελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο. Επίσης, στις 23 Ιανουαρίου 2020 ενημερωθήκαμε δια
του τύπου για μια συνάντηση σε επίπεδο αντιπεριφερειαρχών, σχετικά με τα διαπεριφερειακά
οδικά έργα Καρδίτσας-Ευρυτανίας, δίχως να διαφωτιστούμε, εφόσον δε δημοσιεύτηκε τίποτα
σχετικά με προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα για τα υπό συζήτηση έργα.
Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για την εξέλιξη της συγκεκριμένης μελέτης.
Έχει προγραμματιστεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης του οδικού έργου «Ολοκλήρωση
Μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ,
και αν όχι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της μελέτης;

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά για τον παραμεγδόβιο άξονα, η πλευρά της Ευρυτανίας δε
σκοπεύει να επενδύσει στο τμήμα του δρόμου που της αντιστοιχεί εφόσον δεν προχωρήσουν
οι μελέτες της Καρδίτσας και ιδιαίτερα της γέφυρας. Από τη συνάντηση των
αντιπεριφερειαρχών Καρδίτσας και Ευρυτανίας προέκυψε κάποια αλλαγή ως προς αυτή τη
θέση, ή συνεχίζει να ισχύει;
Επίσης θα θέλαμε να μάθουμε εάν είναι έτοιμες όλες οι μελέτες της γέφυρας Μέγδοβα και
εάν θεωρείτε ως περιφερειακή αρχή ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί η γέφυρα δίχως την
ολοκλήρωση των μελετών του τμήματος του παραμεγδόβιου δρόμου που ανήκει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
●●● ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Υπάρχει ένα κομμάτι του περιφερειακού της πόλης της Καρδίτσας που δεν έχει
κατασκευαστεί. Το τμήμα αυτό βρίσκεται μεταξύ του κόμβου της οδού Κουμουνδούρου
μέχρι την οδό Ταυρωπού, στον κόμβο, δηλαδή, πριν το νοσοκομείο.
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν υπάρχει χρηματοδότηση για το έργο αυτό. Ισχύει η
χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΕ; Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που οδηγούν στην καθυστέρηση
του έργου αυτού;
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Στο www.gennadios.gr υπάρχουν οι ερωτήσεις που θα απευθύνω προς την περιφερειακή
αρχή σχετικά με την παραμεγδοβια επ. οδό και το τμήμα του περιφερειακού της Καρδίτσας
που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο παραμεγδοβιος βέβαια έχει μεγαλύτερη σημασία. Περιμένουμε
με ενδιαφέρον τις απαντήσεις να δούμε αν τέτοια ημέρα ο έρωτας των κατοίκων του ορεινού
όγκου με τον παραμεγδοβιο αναζωπυρωθεί!
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ….
…πριν λίγο… και ενώ είναι ακόμα μέσα στη συνεδρίαση… ο Π. Σ. κ. Γιάννης Γεννάδιος
έγραψε…το εξής…
«Είναι υποχρέωση, χαρά και τιμή για εμένα που έκανα αυτή την επερώτηση. Όλο το
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας έδειξε ενδιαφέρον και ευαισθητοποιηθηκε σχετικά με
την έλλειψη σύνδεσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας δε γνώριζε το θέμα αλλά
πλέον το γνωρίζει. Θα γράψω σχετικά με την εξέλιξη του θέματος.»
___________________________________________________
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Συνεδριάζει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου το Π. Σ. Θεσσαλίας
Συνεδριάζει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:
Α) Επερωτήσεις
1. της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:
-α. Ολοκλήρωση Μελετών Επαρχιακής Οδoύ Καρδίτσας – Καρπενησίου.
-β. Για την μη ένταξη του έργου των αστικών παρεμβάσεων στην πόλη του Αμπελώνα του
Δήμoυ Τυρνάβου.
-γ. Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη της Θεσσαλίας.
2. της Περιφερειακής Παράταξης «Πρωτοβουλία»:
- Για την Επιχορήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλoνίκης για τη διερεύνηση
της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο πολεοδομικό συγκρότημα του
Βόλου.
Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης έτους 2020 (Πρακτικό 01/29-012020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Π.Δ.Ε.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου :" Συντήρηση
-Ανάπλαση κεντρικού πεζόδρομου Βελεστίνου".
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο
Λάρισας για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου του Εμποροβιοτεχνικού
ΕπιμελητηρίουΛάρισας».
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
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ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ

