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Πεπιθεπειακή Ενόηηηα Απκαδίαρ 

 

Ππορ ηον κ. Ππόεδπο ηος Πεπιθεπειακού Σςμβοςλίος Πελοποννήζος. 

         Επεπώηηζη 

 ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνύινπ Παλαγηώηε (Τάθε) Γαηζόπνπινπ, 

Αληηπξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 

  

Θέμα: «Σηοισειωμένο» έπγο Παπαλογγοί - Τπιπόηαμα, 

Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Απκαδίαρ. 

 

 
 

Η επαξρηαθή νδόο πνπ ζπλδέεη ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο ηεο 

δεκνηηθήο ελόηεηαο Κνληνβάδαηλαο, δήκνπ Γνξηπλίαο,  Π.Ε. Αξθαδίαο 

κε ηελ Ε.Ο. Τξίπνιεο-Πάηξαο (111), πεξηιάκβαλε ηκήκα γλσζηό σο 

«Παξαινγγνί–Τξηπόηακα», κήθνπο πεξίπνπ 8 ρηιηνκέηξσλ, πνπ 

δηαλνίρζεθε σο ακαμηηόο ρσκαηόδξνκνο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 από ηε 

ΜΟΜΑ. 

  Η νδόο απηή κε ηελ ζνβαξή αλαβάζκηζε ηνπ πην πάλσ ηκήκαηόο 

ηεο κπνξνύζε λα εμππεξεηήζεη, σο θύξηα πξόζβαζε κε αζθάιεηα θαη 

κείσζε ρξόλνπ θαη απόζηαζεο πξνο Τξίπνιε θαη Πάηξα, ην ζύλνιν 

ζρεδόλ ησλ δπζπξόζηησλ έσο πιήξσο απνκνλσκέλσλ πην πάλσ ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ, θαζώο ε Αξθαδία ρσξίο ηελ εθθξεκή;;;;;;;; παξάθακςε 

Λαγθαδίσλ ζηελ Ε. Ο. Τξίπνιεο-Πύξγνπ, όπσο θαη ηειηθά ε όιε 

Πεινπόλλεζνο είλαη νδηθά δηρνηνκεκέλε.  

  

Γηα ην ιόγν απηό ην παξαπάλσ έξγν απνηέιεζε ρξόλην αίηεκα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη πξηλ από πεξίπνπ  25 πεπίπος σπόνια εδέεζε 
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λα θξηζεί θαη από ηελ ηόηε Ννκαξρία Αξθαδίαο ε αλαγθαηόηεηά ηνπ θαη 

λα δξνκνινγεζεί ε εθηέιεζή ηνπ.  

 

Εδώ αθξηβώο όκσο, κε ηελ αξρή ηεο ιύζεο ηνπ, αλαθάλεθε θαη 

ηειηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απνθαιύθζεθε ζπκππθλσκέλε όιε ε 

παζνγέλεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ πξαγκάησλ θαη πόξσλ, πνπ 

έρεη νδεγήζεη ηε ρώξα καο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα.  

 

Τν έξγν αλαβάζκηζεο πνπ ε πινπνίεζή ηνπ μεθίλεζε ηκεκαηηθά 

…….. θαη από ηα εύθνια …ηη δεκαεηία ηος 1990, παξακέλεη μέσπι 

ζήμεπα!!!!! όρη κόλν εκηηειέο αιιά κςπιολεκηικά ζηοισειωμένο, κε 

απαγόξεπζε από εηώλ ηεο θπθινθνξίαο ζηελ παξαπάλσ νδό από ηελ 

Αζηπλνκηθή Δηεύζπλζε Αξθαδίαο, ιόγσ θαηνιίζζεζεο ζε έλα μικπό 

ηκήκα ηεο ησλ δεκηνπξγεκέλσλ πξαλώλ ηεο. 

Ο απόιπηνο παξαινγηζκόο όκσο νινθιεξώλεηαη θαζώο ε κεγάιε 

αλαγθαηόηεηα ρξήζεο ηεο νδνύ, ζηελ νπνία αλαθέξζεθα, ππεξβαίλεη ηελ 

απαγόξεπζε θπθινθνξίαο….. θαη ππνρξεώλεη ηε  ραιηθόζηξσζή ηεο, γηα 

λα δηαηεξεζεί πξνζβάζηκε!!!!! κε παγθόζκηαο πξσηνηππίαο κάιηζηα 

πηλαθίδα όηη ε δηέιεπζε γίλεηαη κε επζύλε ησλ δηεξρόκελσλ!!! 

  

 Η  Πεξηθεξεηαθή Αξρή πξνεθινγηθά  ηεο πξώηεο ζεηείαο ηεο αιιά 

θαη κεηεθινγηθά από ην 2011 ππνζρόηαλ ζε θάζε επθαηξία ηελ έληαμε 

ηνπ έξγνπ ζην ΕΣΠΑ. Τηο ίδηεο ππνζρέζεηο δηέλεηκε θαη ζηελ 

πξνεγνύκελε πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ 2014, όκσο ηειηθά ην έξγν δεν 

ενηάσθηκε ζηο ΕΣΠΑ θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα κεηέσξν!!!! παξόηη 

εθπνλήζεθαλ πξνθαλώο γηα λα εθπνλεζνύλ θαη πάιη κειέηεο ην 2012 θαη 

πξνεθινγηθά ην 2014, ζε ζπλέρεηα άιισλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κειεηώλ!!!! 

πνπ πξνεγήζεθαλ….   

 

  Επεηδή ε Πεξηθέξεηα  Πεινπνλλήζνπ είλαη ε ππεύζπλε θαη σο 

δηάδνρνο ηεο Ννκαξρίαο θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αξθαδίαο, 

αιιά θαη ε ίδηα ηα ηειεπηαία ρξόληα, γηα ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε ηεο 

πην πάλσ επαξρηαθήο νδνύ, πνπ παξακέλεη ειέσ ηεο πεξίθεκεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηνηθνύλησλ!!! όρη κόλν ακεηάβιεηε, αιιά 

ρεηξόηεξε θαη πην επηθίλδπλε αθόκα θαη πξηλ ηηο ελέξγεηεο θαη 

παξαιείςεηο ηνπο…..,  

λνκίδσ όηη θαηαξρήλ είλαη θαηξόο ζήκεξα…. ηόζερ δεκαεηίερ από 

ηελ αξρή ηεο πην πάλσ ηζηνξίαο, γηα έλα απνινγηζκό ζηνπο πνιίηεο θαη 

έλαο ζνβαξόο πξνγξακκαηηζκόο γηα ην ηέινο ηεο .… 

  

Καλείηαι έηζι ο Πεπιθεπειάπσηρ να γνωζηοποιήζει ζηο 

Πεπιθεπειακό Σςμβούλιο: 
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 1)Καηάινγν ηνπ ζπλόινπ ησλ πιεξσκώλ, πνπ ελεξγήζεθαλ κέρξη 

ζήκεξα!! γηα ην παξαπάλσ εκηηειέο έξγν, πεξηιακβαλόκελσλ ησλ 

κειεηώλ, κε πξνθαλή δηαζπάζηζε ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο, ελόζσ 

ηνπιάρηζηνλ απηό παξακέλεη εγθαηαιειεηκκέλν θαη ζπλερώο 

απαμηνύκελν.  

 2)Τηο  πξνζσπνπνηεκέλεο δηαρξνληθά θαη κε δηθαίσκα 

απηνθαηαγγειίαο!!! επζύλεο γηα ηελ απίζαλε απηή θαηάζηαζε θαη ηη 

έπξαμε γηα όζεο δελ ηνλ αθνξνύλ, σο νπσζδήπνηε ππεύζπλνο γηα ηελ 

απόδνζή ηνπο πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

 3)Τηο ζεκεξηλέο ζέζεηο ηνπ γηα ην έξγν έλαληη ησλ δηαρξνληθώλ 

εμαγγειηώλ ηνπ θαη ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπ κεηά ηελ νδπλεξή γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ εκπεηξία ησλ 

πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ!!!!  

  

Σεκεηώλσ πάλησο ην ελδεηθηηθό ηεο παληεινύο έιιεηςεο ζρεδίνπ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ησλ «ηπραίσλ» ηεξαξρήζεσλ θαη άλαξρσλ 

επηινγώλ ηεο, όηη ζηελ πξόζθαηε επηβιεζείζα θαη όρη κε πξσηνβνπιία 

ηεο ζπδήηεζε ζην Πε.Σπ. γηα ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο,  απηή απένηαξε ζιωπηπά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, όρη κόλν 

από ηνπο ζηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεηείαο ηεο, αιιά θαη από ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο Αξθαδίαο ηελ επόκελε δεκαπενηαεηία!!!!!!!!, 

αθήλνληαο θπξηνιεθηηθά ζην δξόκν ηα δεκόζηα ρξήκαηα, πνπ 

μνδεύηεθαλ γη΄απηό κέρξη ζήκεξα θαη εκπαίδνληαο ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

κεηνλεθηηθώλ απηώλ πεξηνρώλ γηα δήζελ πνιηηηθή ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

πξσηνγελνύο ηνκέα. θαη ηζόξξνπεο αλάπηπμεο. 

 

Τξίπνιε 30-1-2016 

 

 

Παλαγηώηεο (Τάθεο) Γαηζόπνπινο 

 

Πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ 

 

   

 

 


