
Γύθειο, 05/05/2022 

ΠΡΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Τζανέτου Φιλιππάκου του Κων/νου, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου 

Ανατολικής Μάνης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ενωτική 

Κίνηση Μάνης» 

 

ΘΕΜΑ : « Γνωμοδότηση επί της υπ΄αριθμ. 56203/07-04-2022 Ειδικής 

Διοικητικής Προσφυγής Τζανέτου Φιλιππάκου, σχετικά με την 

υπ΄αριθμ. 68/2021 Τεχνική Μελέτη Δήμου Ανατολικής Μάνης που 

αφορά την ανάπλαση του οικισμού Γυθείου» 

 

 

Η επίστρωση με κυβόλιθους της επαρχιακής οδού Τζανή Τζανετάκη δεν 

αποτελεί συντήρηση σύμφωνα με την απόφαση – εξουσιοδότηση της 

Περιφέρειας προς το Δήμο, αλλά αλλοίωση την τεχνικών 

προδιαγραφών οδοποιίας και των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών 

της οδού, η οποία μάλιστα ανήκει στο πρωτεύον οδικό δίκτυο ως 

επαρχιακή οδός.  Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου κ. Ανδρεάκος εξέδωσε την υπ΄αρ. πρωτ. 6292/21-05-

2021 Πρόσκλησή του (ΣΥΝ. 2ο) , θέτοντας ως μοναδικό θέμα 

συζήτησης και λήψη απόφασης της σχετικής ημερήσιας διάταξης: 

«Σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του 

Γυθείου».  Η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής συνεδρίασε 

στις 25 Μαΐου 2021, ενώ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία το ως άνω 

θέμα.   Επισημαίνοντας  ότι ο Δήμος ΔΕΝ έχει αναρτήσει στον 

ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την απόφαση «σχετικά με την έγκριση 



κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη πόλη του Γυθείου» της Επιτροπής 

Ποιότητα Ζωής!!! 

Σύμφωνα με το άνω αποδεικτικό στοιχείο –την υπ΄αρ. 22/2021 (ΣΥΝ. 

2ο) τεχνική μελέτη –τεχνική έκθεσή της ορίζει μεταξύ άλλων:   «Το 

έργο Ανάπλασης της αφορά την αποξήλωση της υπάρχουσας 

ασφάλτου, επί της οδού Τζανή Τζανετάκη, από την είσοδο του 

λιμανιού…και η τοποθέτηση κυβόλιθων δίχως να τροποποιηθούν τα 

γεωμετρικά στοιχεία της οδού…» 

Επειδή ο οικείος Δήμος ενδέχεται να επικαλεστεί ότι ΔΕΝ είναι 

«υποκρυπτόμενες» κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά., ΑΛΛΑ είναι 

συντήρηση… του δρόμου!!! Ωστόσο, με τις πράξεις -αποφάσεις του 

αυτοαναιρείται… 

Επιπλέον, η επίστρωση με κυβόλιθους στις περιπτώσεις των Εθνικών – 

Επαρχιακών οδών όπου έγινε, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι 

δημιουργεί καθιζήσεις, αλλοιώσεις του υλικού επίστρωσης και μειώνει 

την ποιότητα κύλισης των οχημάτων ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα βαρέα 

οχήματα, πυροσβεστικά και ασθενοφόρα. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός 

για βαρέου τύπου κυβόλιθους που αντέχουν το υπερβολικό βάρος των 

οχημάτων ΔΕΝ ισχύει. Και μάλιστα σήμερα όπου τοποθετήθηκε 

κυβόλιθος αποξυλωνεται!!!! 

Με την προσπάθεια χαρακτήρισης των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

δρόμου αυτού, δηλαδή, την αντικατάσταση της ασφάλτου με 

κυβόλιθους, γίνεται έκπτωση στα ποιοτικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά του δρόμου, καθιστώντας έτσι ακατάλληλο για 

πρωτεύοντα οδικό άξονα που οδηγεί στο λιμάνι και τη Μέσα Μάνη 

ενώ στην πραγματικότητα, εξυπηρετεί άλλους στόχους που θα 

βλάψουν οικονομικά, τουριστικά και κοινωνικά την πόλη του Γυθείου. 

Ο ισχυρισμός της Δημοτικής Αρχής ότι η οδός Τζανή Τζανετάκη είναι 

Δημοτική δεν ισχύει, διότι, μετά την μονοδρόμηση της οδού Τζανή 

Γρηγοράκη από το 2011 και την κατάργησή της ως επαρχιακή οδός, η 

Τζανή Τζανετάκη ως νέα οδός αποτελεί την κύρια επαρχιακή οδό 

Γυθείου – Αρεοπόλεως. Να ληφθεί ακόμη υπ΄όψη ότι δεν υπάρχει 

άλλη ισότιμη οδός που να μπορεί να εξυπηρετήσει το κυρίως οδικό 



δίκτυο, παρά μόνο η περιφερειακή οδός που διέρχεται από Αιγιές 

κατευθείαν προς Μέσα Μάνη και είναι μακράν του Γυθείου, 

πρωτεύουσας του Δήμου. 

Η απόφαση και η εμμονή της Δημοτικής Αρχής να πεζοδρομεί την οδό 

Τζανή Τζανετάκη κατά τη θερινή περίοδο, όπως έπραξε κατά τα 

προηγούμενα χρόνια, είναι λάθος και παράλληλα δημιουργεί άμεσο 

κίνδυνο για σοβαρά τροχαία ατυχήματα, αφού η κυκλοφορία γίνεται 

προς και από το Γύθειο από αγροτικούς, δασικούς και επικίνδυνους 

δρόμους όπως είναι ο Ακούμαρος, τα Κτιράκια και η Τζανή Γρηγοράκη. 

Επιπλέον, αποκόπτει οδικά το μισό Γύθειο, τον οικισμό Μαυροβουνίου 

και την ευρύτερη τουριστική περιοχή. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Τζανή Τζανετάκη θα πρέπει να 

επισκευαστεί-συντηρηθεί αμέσως, λόγω της κατάστασης που 

βρίσκεται κατά μήκος από λιμάνι μέχρι Νήσο Κρανάη με νέο 

κατάλληλο ασφαλτοτάπητα και ανάλογη διαγράμμιση και σε καμία 

περίπτωση να μην επιτραπεί η επίστρωση με κυβόλιθους για όλους 

τους ανωτέρω λόγους. 

Για τους ίδιους λόγους απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας 

μελέτης, προκειμένου να αφαιρεθεί επίστρωση με κυβόλιθους της 

επαρχιακής οδού Τζανή Τζανετάκη,και να υλοποιηθούν κανονικά τα 

υπόλοιπα προγραμματισθέντα έργα.  

Ακόμη δε, σας επισυνάπτω την υπ΄αρ. 22/2021 (ΣΥΝ. 1ο) τεχνική 

μελέτη –τεχνική έκθεση του Δήμου.  

 

 

Εισηγητής 

Τζανέτος Φιλιππάκος 

Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής 

της «Ενωτικής Κίνησης Μάνης» 


