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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Πέμπτη 22.4.21… 6 μ.μ… 

●●● Αυτά επί λέξει ειπώθηκαν στο Περιφερ. Συμβούλιο Θεσσαλίας την Πέμπτη 22.4.2021… 

το βίντεο θα βρείτε στο youtube… με την ονομασία «9η /22-04-2021 Συνεδρίαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 141055/16-04-2021)»…   

…από τον συνολικό χρόνο (2:08:04’) του βίντεο… η ερώτηση άρχισε στο (0:34:20’) και 

τελείωσε στο (0:40:50’)… άρα είχε διάρκεια 6 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα… ως εξής… 

●●● (0:34:20’)…κ. Τσιαπλές Τάσος ερώτηση… από το φράγμα της Λ. Πλαστήρα και το 

δρόμο Καρδίτσας – Καροπλεσίου.. μέχρι την Δάφνη & την Βίνιανη δηλ. στο τελείωμα της 

λίμνη Κρεμαστών δεν υπάρχει γέφυρα στο Μέγδοβα… κ.λ.π…. … 

●●● (0:36:10’)…κ. Νούσιος απάντηση πρώτη… πράγματι πρίν από 12 χρόνια έγιναν 

κάποιες ενέργειες… κατασκευάστηκαν 2 βάθρα… από τον δήμο Ιτάμου… εεε… παρ’ όλα 

αυτά… τα βάθρα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί… και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί… για 

ποιο λόγο… εεε… ανατέθηκε τότε το έργο… κατασκευής γέφυρας… το έργο ήταν ως εξής… 

γέφυρα Καροπλεσίου και ήταν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας… εεε… στο 

πλαίσιο αυτό… αυτού του έργου… αποσυναρμολογήθηκε η γέφυρα Μπέλευ… και 

μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε τότε πλησίον των βάθρων… όμως η γέφυρα δεν 

τοποθετήθηκε επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί τα βάθρα… δεν μπορούσε να τοποθετηθεί… 

εεε… να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος… η συγκεκριμένη γέφυρα… εεε… δεν έχει επείγον 

χαρακτήρα… εεε… και δεν εξυπηρετεί πολύ… δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερο κόσμο… εεε… όταν 

τοποθετήσαμε την γέφυρα Μπέλευ στο Μουζάκι… στη γέφυρα Καραϊσκάκη… εεε… τότε 

ζητήσαμε… την επισκέφθηκε… στην συγκεκριμένη περιοχή ο Ταξίαρχος κ. Νεκτάριος 

Μητρόπουλος… εεε… και ζητήσαμε εμείς να τοποθετηθεί αυτή η γέφυρα Μπέλευ… ο κ. 

Μητρόπουλος ζήτησε να υπάρξουν προσβάσεις… εεε… και απ’ τις 2 πλευρές… 300 μέτρα 

από την μία πλευρά και 400 μέτρα από την άλλη πλευρά… το οποίο σημαίνει ότι… εεε… 

τότε κατά την εκτέλεση του έργου… δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προσβάσεις… και φυσικά 

ζήτησε και τον επανέλεγχο και την ολοκλήρωση των βάθρων… που είχαν κατασκευαστεί… 

ο υφιστάμενος χαλικόδρομος συνδέει τα χωριά Καροπλέσι και Νεράϊδα… έχει τοπική 

σημασία… και πάρα πολύ μικρή κυκλοφορία… εεε… υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες… που 

κυκλοφορούν… ο δρόμος δεν φτάνει μέχρι τη γέφυρα… υπολείπονται περί τα 700 μέτρα… 

εκατέρωθεν… και για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται… τεχνική και 

περιβαλλοντική μελέτη… και χρειάζεται και αδειοδότηση… και κατασκευή… στη 

συγκεκριμένη περίπτωση μετά τον Ιανό… θεωρούμε ότι το έργο δεν έχει επείγον 

χαρακτήρα… και φυσικά το… βλέπουμε… και θα το δρομολογήσουμε… στο πλαίσιο των 

προτεραιοτήτων… και των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας… 

●●● (0:38:54’)… κ. Τσιαπλές δεύτερη φορά… κ. Νούσιο.. να ρωτήσω κ. πρόεδρε… αυτή η 

γέφυρα που είναι δίπλα… εγώ έχω δεί και στη φωτογραφία… είναι δίπλα…  παρακείμενη… 

γιατί δεν μπορεί να τοποθετηθεί… άμεσα με τον υφιστάμενο δρόμο… αυτό τον 

χαλικόδρομο… που μας περιέγραψε ο κ. Νούσιος… για να εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες…  

εγώ δεν λέω ότι είναι κανένας διεθνής δρόμος που θα συνδέσει ας πούμε ολόκληρες 

περιφέρειες… αλλά τις τοπικές ανάγκες… των Κοινοτήτων και των κατοίκων τους…  

●●● (0:39:17’)… κ. Νούσιος δεύτερη απάντηση… εεε… προφανώς… εεε… δεν την έχετε 

επισκεφθεί… δεν την έχετε δεί… δεν έχετε επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο… εεε… 

επειδή το επισκέφθηκαν… άνθρωποι από το Μηχανολογικό… σας είπα ο ταξίαρχος ο κ. 

Μητρόπουλος… ο οποίος εγκατέστησε την γέφυρα… Μπέλευ στο Μουζάκι… 

Καραϊσκάκη… είπε ότι ούτε… για να φτάσουν εκεί κατ’ αρχάς… από Μηχανικό για να 

τοποθετήσουν… την γέφυρα χρειάζεται… εεε… η κατασκευή των προσβάσεων… 300 μέτρα 

από την μια πλευρά και 400 μέτρα από την άλλη… για να μπορέσουν να έρθουν όλα αυτά τα 

μηχανήματα… για να εγκαταστήσουν την γέφυρα… και εεε… με… οπτικά όπως είδε τα 

βάθρα… είδε ότι… δεν είναι σίγουρος ότι… μπορούν αυτά τα βάθρα… να κρατήσουν την 



συγκεκριμένη γέφυρα… οπότε χρειάζονται επανέλεγχο… εεε… οπότε  δεν μπορούμε την 

συγκεκριμένη στιγμή… να προχωρήσουμε… σε αυτή την τοποθέτηση της γέφυρας… υπό 

αυτές τις συνθήκες…              

●●● (0:40:10’)… κ. Αγοραστός πήρε το λόγο λέγοντας… θα πάω να την δώ Τάσο… 

θα πάω να δώ εγώ ο ίδιος… εκεί στην περιοχή… και αν μπορεί να γίνει κάτι… θα 

γίνει… αλλά είναι δύσκολο… από ότι μου λένε… γιατί πρέπει να γίνει ο δρόμος… ο 

δρόμος για να γίνει χρειάζεται περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις… είναι ένας δρόμος… 

ο οποίος… δεν είναι σε καλή κατάσταση… ούτε… είναι ασφαλής… και η γέφυρα 

δεν μπορούσε να μπεί… στα βάθρα γιατί… δεν είχαν γίνει σωστά τα βάθρα… τότε 

από την τότε υπηρεσία… θα το δούμε όμως… θα το εξετάσουμε… να δούμε τι 

μπορούμε να κάνουμε… θα κάνουμε ότι καλύτερο γίνεται… 
●●● (0:40:50’)… τέλος απάντησης στην ερώτηση… 
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                            ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ 


