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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ» (αρ. 68/2021 

ΤΜ) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.20/12-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ 

    1.    Ο Δήμος  γνώριζε προ καιρού την υπ΄ αρ. 68/2021 τεχνική μελέτη που 

είχε ψηφίσει από τις 17 Φεβρουαρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή 

σχετικά με την έγκριση της εν λόγω μελέτης, η οποία είναι ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ! 

Και δεν έφτανε μόνο αυτό, ΑΛΛΑ η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε στις 22 

Μαρτίου για την ένταξη της πρότασης του Δήμου– «ανάπλαση οικισμού 

Γυθείου» - σε πρόγραμμα για τη χρηματοδότησή της. Εάν ο Δήμος ήθελε να 

τηρηθεί/προηγηθεί η νόμιμη διαδικασία (αρ. 84 του Ν.4555/2018 και παρ. 

3 του αρ. 40 του Ν. 4735/2020 κλπ) ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ τουλάχιστον από το 

Φεβρουάριο να παραπέμψει ΑΜΕΣΩΣ το θέμα τόσο στο Τοπικό 

Συμβούλιο, όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με εισήγηση προς 

ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ΚΑΙ μετά να ψηφίσει στις 22 Μαρτίου 

η Οικονομική Επιτροπή την πρόταση-μελέτη(68/2021) για την ένταξή της 

σε πρόγραμμα για τη χρηματοδότησή της -είτε ήταν τροποποιημένη 

από τα αρμόδια συμβούλια είτε όχι. Και μάλιστα ο πιο αφελής 

διαπιστώνει ότι ο Δήμος βιάζεται να «θεραπεύσει» τα δικά του 

«σφάλματα», ρίχνοντας το «βολικό μπαλάκι» των «άβολων ευθυνών» 

σε άλλους... Εννοείται ότι ΔΕΝ πρέπει να ξεχνάμε και τη δημοκρατική 

διαδικασία… για τέτοια θέματα και με τέτοιο ύψους προϋπολογισμού 

(2.600.000,00ευρώ) την ύπαρξη της Τοπικής Κοινότητας Γυθείου!!  

    2. Σχετικά με την υπ΄αρ. 68/2021 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ανάπλαση 

οικισμού Γυθείου» επισημαίνουμε τα εξής: 1ο. Ως προς την τρίτη ζώνη που 

αναφέρει συγκεκριμένα ότι: …«από τη συμβολή με δρόμο προς Κρανάη 

μέχρι το όριο της Πόλης προς τον Κούμαρο, Υδραγωγείο Γυθείου»…  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΑΦΕΙΑ!! ΔΕΝ αναφέρει σαφώς σε ποιόν δρόμο αναφέρεται. 

Δηλαδή, αναφέρεται στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από 

Τζανετάκη προς Μαυροβούνι – Υδραγωγείου Γυθείου Ή από την 

Τζανήμπεη Γρηγοράκη (Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) από Άγιο 

Γεώργιο έως το Υδραγωγείο(;) 2ο. Ως προς τη δεύτερη ζώνη που 

αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «…παραλιακή οδός από περιβολάκι μέχρι 

τη συμβολή με δρόμο προς Κρανάη…» διαπιστώνεται σαφώς ότι 

αναφέρεται στην Επαρχιακή Οδό Τζανετάκη!! 3ο. Επειδή η τεχνική 

μελέτη (υπ΄αρ. 68/2021) συμπεριλαμβάνει σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 1η,4η 

&5η ζώνες τμήματα του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού  Δικτύου (Βασ. 

Γεωργίου κ΄ Παύλου, Τζαννή Τζανετάκη και Ελευθερολακώνων). 

Επομένως, πρέπει να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ για λόγους οδικής ασφάλειας των 

οχημάτων και λόγω προδιαγραφών από την τεχνική μελέτη, και κατ΄ 

επέκταση ΖΗΤΑΜΕ την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ΄αρ. 68/2021 τεχνικής 

μελέτης, και ως προς την υπ΄αρ. 6η ζώνη, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
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τους δημοτικούς δρόμους του χωριού Μαυροβουνίου, του Κουμάρου και 

τους υπόλοιπους δημοτικούς δρόμους του Γυθείου (ενδεικτικά, 

Ηρακλέους Γερ. Καψάλη κλπ), προκειμένου να τοποθετηθούν κυβόλιθοι.       

     Επισημαίνοντας ότι στους Εθνικούς και Επαρχιακούς οδούς (Βασ. 

Γεωργίου κ Παύλου, Τζανή Τζανετάκη,  Ελευθερολακώνων και Ιωανν. 

Ξανθάκη, δηλαδή από περιβολάκι προς Σκάλα) να γίνει απόξεση 

(φρεζάρισμα) της ασφάλτου και να «πέσει» νέος ασφαλτοτάπητας. Παρ’ 

όλου που ο Δήμος ξέχασε ότι υπάρχουμε… και με τον τρόπο που 

έρχεται ως θέμα –σαν «τετελεσμένο γεγονός» -αδιέξοδο- καταθέτουμε 

την παραπάνω πρόταση!!  

    Εμείς θέλουμε συνεργασία με τον Δήμο για το καλό της πόλης μας, 

αλλά η συνεργασία είναι ανύπαρκτη από την πλευρά του Δήμου στην 

παρούσα δημοτική θητεία!! 

    3.  Επίσης επισημαίνουμε την αδιαφορία των τριών τοπικών 

συμβούλων (κ.κ. Κληροδέτη, Κουλουριανάκου και Ράπτη) από την 

παράταξη του κ.Δημάρχου, ΔΙΟΤΙ γνώριζαν το ανωτέρω θέμα και ΔΕΝ 

το έθεσαν αμέσως –από τον Φεβρουάριο μέσω αίτησης για σύγκληση 

του ΤΣ, σχετικά με την υπ΄αρ. 68/2021 τεχνική μελέτη με τίτλο: 

«Ανάπλαση οικισμού Γυθείου». Ο Δήμος ΔΕΝ θέλει δυστυχώς 

«διαφορετικές» απόψεις και συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο 

Γυθείου για την πρόοδο του Τόπου μας. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα 

συμφέροντα του Τόπου δεν χωρούν αδιέξοδα, εκφοβισμοί και «τελεσμένα 

γεγονότα»!! Ξεκαθαρίζουμε ότι θέλουμε να γίνονται Έργα στη Πόλη μας μετά 

από συζήτηση και συνεργασία όλων μας! 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ψηφίζουμε ΚΑΤΑ 

ΑΛΛΑ 

Σε περίπτωση που τροποποιηθεί από το Δήμο η τεχνική μελέτη όπως 

προαναφέρουμε παραπάνω, ΖΗΤΑΜΕ να τεθεί εκ νέου το θέμα προς 

συζήτηση  - ψήφιση.  

     Παρακαλούμε τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας να επισυνάψει το 

παρόν έγγραφό μας στο πρακτικό της απόφασης, ώστε να αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του σώματος της ληφθείσας αυτής απόφασης.  

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΥΘΕΙΟΥ 

 

1. Βασίλης Κυλάκος          2. Θεοδότη Ιακώβου       3.Γιώργος Τσιριβάκος
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