
ΓΈΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΟΥ: ολοκλήρωση διαδικασιών για την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 

 
Την σύγκληση της επιτροπής παρακολούθησης και λήψη 
κατεπειγόντων μέτρων για τα μνημεία ζητά ο δήμαρχος Αργιθέας. 
 
 

Έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες, από τους εμπλεκόμενους φορείς 
για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανακατασκευή της 
ιστορικής γέφυρας «Κοράκου». 
 

Με βάση αυτή, Ο Δήμος Αργιθέας Νομού Καρδίτσας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
α. να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνοντας την επίλυση πιθανών 
προβλημάτων με όμορες ιδιοκτησίες καθώς επίσης τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας για την εξέλιξη του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
ολοκλήρωσή του, β. να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην 
παρούσα σύμβαση, γ. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια 
της σύμβασης προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία του 
Έργου, δ. να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 με 
ένα μέλος. 

Το έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ✓ ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αντικειμένου και της γενικότερης εφαρμογής των 
όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, ✓ η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν 
ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, ✓ 
η έγκριση όλων των προδιαγραφών (μελετών/έργου) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της παρούσας Σύμβασης, ✓ η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων, ✓ η 
εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται στην παρούσα 
σύμβαση και ✓ η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλομένους για τυχόν τροποποίηση 
των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. Ενδεικτικά, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ✓ Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης της 
Προγραμματικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στους όρους αυτής και ενημερώνεται για 
κάθε τεχνική, επιστημονική, οικονομική και διαδικαστική εξέλιξη που αφορά στο Έργο. ✓ 
Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. ✓ Εισηγείται στους 
συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του 
αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους 
όρους αυτής. ✓ Ειδικότερα, σε περίπτωση ανάγκης αναδιαμόρφωσης του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου, μέσα στο συνολικό πλαίσιο των εξήντα (60) μηνών 
από την υπογραφή της παρούσας, αποφασίζει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, χωρίς να 
απαιτείται τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης… 

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου η Υπουργός 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. κα. Μυρσίνη Ζορμπά… 

Με παρέμβασή του ο δήμαρχος Αργιθέας ζητεί από την Υπουργό του ΥΠ.ΠΟ.Α. κα. 
Μυρσίνη Ζορμπά την άμεση συγκρότηση της επιτροπής και την αντιμετώπιση των 
κατεπειγόντων θεμάτων/παρεμβάσεων στα μνημεία («κούλια», γέφυρα Πετρωτού, γέφυρα 
Τριζώλου κ.α) που κινδυνεύουν με κατάρρευση από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Αχελώου 



και των παραποτάμων του, αλλά και την επιβάρυνση που υπέστησαν  από το σεισμό της 
31/08/2018.  
 
 Ο δήμαρχος δεν παραλείπει να υπομνήσει στην κ Υπουργό την διαχρονική 
ευθύνη της Πολιτείας  που απορρέει από το παράρτημα των όρων των έργων 
Αχελώου όταν: 
 
25. Για το σύνολο των γεφυριών, των νερόμυλων και των εκκλησιών της περιοχής 
που θα κατακλυσθούν θα πρέπει να γίνει: 
25.1 Πλήρης φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση. 
25.2 Πλήρης αρχιτεκτονική αποτύπωση, και ιδιαίτερα: 
- Τοπογραφικό της περιοχής σε κλίμακα 1:200 - Αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις κατόψεις 
τομές) σε κατάλληλη κλίμακα 
-  Πρόπλασμα σε κλίμακα 1:50 ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΑΒΜΜ του 
ΥΠΠΟ 
 25.3 Ερευνα για την ανεύρεση σχετικού ιστορικού υλικού (ιστορικές αναφορές, 
γκραβούρες κλπ.). 
 26. Ειδικά για τη γέφυρα Τριζώλου, να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς. Σε 
περίπτωση που: η λύση αυτή δεν καταστεί τεχνικά δυνατή και το όλο εγχείρημα δεν 
υποστηρίζεται από αντίστοιχα στοιχεία ως προς την πολιτιστική σπουδαιότητα του 
μνημείου αυτού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, να ισχύσουν τα οριζόμενα 
παραπάνω… 
 


