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συμμετοχή της Περιφέρειας
στην αναστήλωση της Γέφυρας
Πλάκας
Η Περιφέρεια Ηπείρου, δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη νέα
προγραμματική σύμβαση για την αναστήλωση της ιστορικής Γέφυρας
Πλάκας, στην περίπτωση που ισχύσει το σχέδιο που έχει
αποσταλεί προς επεξεργασία από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο
Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος εξέφρασε τον
προβληματισμό του για τον ρόλο που επιφυλάσσεται, τόσο για την
Περιφέρεια, όσο και για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμ.
Ηπείρου).
«Θέλουμε ουσιαστικό ρόλο και εμείς και το Τεχνικό Επιμελητήριο
γιατί θεωρούμε ότι σε αυτή την πορεία των δύο ετών προχωρήσαμε
αυτά, που το Ελληνικό κεντρικό κράτος, ούτε καν είχε διανοηθεί
ότι θα είχαν γίνει, για να φτάσει στο σημείο να μιλά σήμερα
για τη β΄ φάση», τόνισε, εκτιμώντας επίσης ότι το σύστημα
μελέτη-κατασκευή που προωθείται από το Υπουργείο, δεν θα
βοηθήσει ώστε να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες.
Ο Περιφερειάρχης έκανε εκτενή αναφορά στη συνεργασία των
τοπικών φορέων και υπηρεσιών στα πρώτα δύο χρόνια, στα θετικά
αποτελέσματα που υπάρχουν από αυτή, αλλά και στις τρέχουσες
εξελίξεις.
«Αυτές οι δύο χρονιές -ανέφερε μεταξύ άλλων-

κερδήθηκαν με

μεγάλο αγώνα, ώστε να μη χαθεί καμία χρονιά. Ήταν ένα έργο που
το είχαμε σχεδιάσει όλοι μαζί πως θα γίνει, σε πλήρη
συνεννόηση με τις υπηρεσίες.
Στο στάδιο που βγάλαμε τα
πέτρινα τμήματα από την κοίτη του ποταμού, έκανε ένα

εξαιρετικό έργο ο κ. Γ. Σμύρης, ο οποίος έχει καταγράψει τα
πάντα, στοιχεία που θα βοηθήσουν πολύ στην αναστήλωση του
γεφυριού.
Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι
θα μας καλέσουν στην Αθήνα για να
δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Τελικά ήρθε ένα σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης, στο οποίο μπαίνει και το Υπουργείο
Υποδομών που θα κάνει τις διαδικασίες τις από δω και πέρα
ενέργειες. Οι φορείς που έπαιξαν το βασικό ρόλο αυτά τα δύο
χρόνια μπαίνουν σε δεύτερο ρόλο. Σεβόμενος όλη την εργασία που
έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμ. Ηπείρου), το Ε.Μ.Π.
και μετά η Περιφέρεια και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, πιστεύω
ότι δεν χρειαζόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια
προγραμματική σύμβαση.
Αυτά τα εξήγησα και στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
(στην εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην
Αθήνα), η οποία μου είπε θα συζητήσουμε το θέμα. Ο καιρός όμως
περνάει και έχω πει πολλές φορές ότι στη σημερινή δύσκολη
εποχή, μπορούμε όλοι μαζί, αλλά με τυπικούς ρόλους όχι, με
ουσιαστικούς ναι».

