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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 2/2020 

Στη Δημητσάνα και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας σήμερα 

Δευτέρα 10 του μηνός Φεβρουαρίου 2020 & ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ.  772 από 3/2/2020 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.74 N 4555/2018. 

Παρών ήταν ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρόεδρος 1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

2. ΠΥΡΠΙΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ του ΠΑΝΟΥ Αντιπρόεδρος 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γραμματέας 3. ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

5. ΔΗΜΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα. 7. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

8. ΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 

9. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

10. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ 

11. ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

12. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ 

13. ΛΥΤΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

14. ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

15. ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

16. ΜΠΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

17. ΜΠΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔ 

19. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 

20. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

21. ΡΕΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

22. ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

23. ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

24. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

25. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 

26. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

27. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 

28. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, σε 

σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. 

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης μαγνητοφωνήθηκαν και για την τήρηση των πρακτικών 

παρευρέθη η δημοτική υπάλληλος Ελένη Καν. Νικήτα 

Παρουσία δήλωσαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων: Βυτίνας, Δημητσάνας, Κοντοβάζαινας, 

Αετοράχης, Βούτση, Βυζικίου, Δήμητρας, Κοκκορά, Λιοδώρας, Λυκούρεση, Μαγουλιάνων, 

Παραλογγών, Πουρναριάς, Πρασίνου, Πυργακίου, Ράδου, Ραχών, Σέρβου, Στεμνίτσας, 

Τριποταμιάς.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 027/2020 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και καθορισμός ενεργειών και δράσεων 

για την διεκδίκηση και άμεση υλοποίηση του έργου: « Εθνική 

οδός Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία»» 
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 Θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Ενημέρωση και καθορισμός ενεργειών και δράσεων για την διεκδίκηση και άμεση υλοποίηση του 

έργου: «Εθνική οδός Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία». 

______________________________________________________________________________ 
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την συζήτηση του θέματος το οποίο εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος και 

αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του Εθνικού δρόμου Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία είπε ότι 

αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για την Γορτυνία η βελτίωσή του, έχει απασχολήσει κυβερνήσεις, 

πολιτικά κόμματα, πολιτικούς, φορείς κάθε επιπέδου, τοπικούς φορείς κλπ. Κατά καιρούς  

υπήρξαν διάφορα σενάρια, συσκέψεις, διαβουλεύσεις κλπ. Είναι οδός μείζονος σημασίας που 

διασχίζει την Πελοπόννησο και συνδέει τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους Αρχαίας 

Ολυμπίας  και Μυκηνών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μικρές παρεμβάσεις για την βελτίωσή 

του. Είναι καθολική απαίτηση να ολοκληρωθεί, είναι ένας δρόμος που εντάσσεται στα Εθνικά 

Οδικκά δίκτυα. Υπήρξαν σενάρια και προτάσεις διάφορα και διάφορες μελέτες. Μέχρι σήμερα 

δεν έχει τύχει προτεραιότητας, δεν έχει επιτευχθεί τίποτα. Διάφορες προτάσεις είχαν φτάσει στο 

στάδιο προμελέτης, με τις αλλαγές πολιτικής γινόταν και αλλαγή σχεδιασμού. Καθυστερεί πάρα 

πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να καθυστερεί την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, ακόμη και 

περιοχών γειτονικών Δήμων.  

Στην φάση που βρίσκεται τώρα - για την οποία είχαμε πρόσφατα και τηλεοπτική συζήτηση στο 

κανάλι του κ. Παπαηλίου ο οποίος εκ της θέσης του είναι γνώστης του θέματος - φαίνεται ότι 

προχωράει καλά στο τμήμα που αφορά στα Λαγκάδια, όπου και έχει αποφασιστεί η παράκαμψη 

του οικισμού. Έχει γίνει ολοκλήρωση μελέτης ευρείας παράκαμψης του οικισμού των 

Λαγκαδίων, η οποία είχε ανατεθεί στις 2/4/2009 και στις 23/4/2019 έλαβε παράταση 6μηνών η 

οποία τελείωσε 15/9/2019. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών βρίσκεται στο 

στάδιο ενημέρωσης. 

Με βάση δελτία τύπου που εξέδωσε ο Περιφερειάρχης ενημερώνει, ότι η ηγεσία του Υπουργείου 

Υποδομών εξετάζει θετικά το έργο, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη θα γίνει προσπάθεια ένταξης σε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος, επιβάλλεται ως Δημοτικό 

Συμβούλιο να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση να ολοκληρωθεί ο 

δρόμος. Είναι ο μόνος τρόπος  για να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει σύγχρονος οδικός άξονας, 

ίσως το μοναδικό έργο υποδομής που θα αλλάξει την ροή των πραγμάτων και την πορεία του 

τόπου. 
Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση ο κ. Δήμαρχος πρότεινε το Δ.Σ. να ζητήσει από την κεντρική 

κυβέρνηση, με δυναμικές διεκδικήσεις, με σύμπνοια, με συμπόρευση και σε συνεργασία με γειτονικές 

περιοχές που έχουν κοινό συμφέρον  και διεκδικούν και αυτές αντίστοιχα έργα. Η περιοχή έχει 

στερηθεί για πολλά χρόνια, την ολοκλήρωση της Εθνικής οδού Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία με 

παράκαμψη των Λαγκαδίων.  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως ακριβώς καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά 

την οποία οι Δ.Σ. έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήθηκαν. 

 

Ο Δ.Σ. κ. Γιαννόπουλος αναφερόμενος ειδικότερα στο στάδιο των διαδικασιών που βρίσκεται το 

έργο είπε ότι  αν και προχωράει αργά υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει μελέτη οι κτηματολογικοί πίνακες. 

Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οριζόντιος άξονας της Πελοποννήσου για την σύνδεση δύο 

κομβικών αρχαιολογικών χώρων, Αρχαίας Ολυμπίας - Μυκήνες. Αναφέρθηκε επίσης σε ενέργειες 

που έχουν γίνει στο παρελθόν, αργότερα στα πλαίσια Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την 

άνοιξη του 2018 στην Τρίπολη, υπήρξε δέσμευση για δημοπράτηση την άνοιξη του 2019.  

Επεσήμανε ότι η διεκδίκηση θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με άλλους φορείς ως διαδημοτικό 

και διαπεριφερειακό έργο. Να δοθεί η διάσταση έργου της Πελοποννήσου, να γίνει διευρυμένη 

προσπάθεια, να δημιουργήσουμε έναν  πυρήνα ως Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας να δώσουμε το 

έναυσμα με στοχευόμενες ενέργειες και να απευθυνόμαστε αρμοδίως.  

 

Ο Δ.Σ. κ. Λύτρας πρότεινε δυναμικές κινητοποιήσεις, εξωστρέφεια προσπάθεια να γίνουν 
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κοινωνοί του αιτήματος όλοι όσοι έχουν συμφέρον και ειδικότερα:  

Παγγορτυνιακό συνέδριο και ειδική ημερίδα στην Αθήνα. 

Προβολή από τα αθηναϊκά κανάλια της σημερινής κατάστασης του δρόμου. 

Επιστολή στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας. 

Ανάδειξη στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Γορτυνίας. 

Συμβολική κίνηση. 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή - αξιοποίηση όλων. 

 

Ο Δ.Σ. κ. Παπαηλίου τόνισε ότι πρέπει να αναδειχθεί η μεγάλη σπουδαιότητα του έργου για την 

ανάπτυξη της περιοχής. Ότι η μελέτη που αφορά στο τμήμα της παράκαμψης των Λαγκαδίων 

είναι μια από τις πιο ώριμες μελέτες. Η πληροφόρηση που κατέθεσε είναι ότι έχει εγκριθεί το 

ποσό των 110 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όμως σύμφωνα με την 

διαδικασία που τηρείται για τα έργα αυτά από την Ελληνική πλευρά θα πρέπει να κατατεθεί το 

ποσό των απαλλοτριώσεων (20 εκατομμυρίων) για να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Να 

ασκηθεί πίεση να πληρωθεί το ποσό των απαλλοτριώσεων από το ΕΣΠΑ ή να γίνει τμηματικά δεν 

έχει αποφασιστεί ακόμη. Επίσης πρέπει να ασκηθεί πίεση να γίνουν κόμβοι για τα χωριά, έχουν 

μελετηθεί. Χρειάζεται αγώνας να μπει στο πρόγραμμα, γιατί σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην 

Μεγαλόπολη (το κλείσιμο των μονάδων) μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στον παραποτάμιο 

άξονα  της Μεγαλόπολης που επίσης έχει τελειωμένη μελέτη. Δεδομένου ότι υπάρχει τελειωμένη 

μελέτη θέλει τρέξιμο. Υπάρχει ευνοϊκό κλίμα για την καταβολή του ποσού για την πληρωμή των 

απαλλοτριώσεων. Το τμήμα Κοκλαμά έχει μελέτη όχι κτηματολόγια. Απαντώντας σε παρατήρηση 

στην παρέμβαση του κ. Φράγκου ο οποίο επεσήμανε το δανειοδοτικό χαρακτήρα της 

χρηματοδότησης είπε ότι η δανειοδότηση αυτή θα χρεωθεί στο Ελληνικό κράτος όχι στον Δήμο 

Γορτυνίας.  

Αν δεν γίνει αυτό το έργο δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη στην Γορτυνίας.  

 

Ο Δ.Σ. κ. Φράγκος  κατέθεσε την άποψη ότι είναι σημαντικό έργο για τους Γορτύνιους και για τον 

πολιτισμό, για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ο πολιτισμός ξεκινάει το 800 οι αρχαιότητες και ο 

ελληνικός πολιτισμός δεν είναι στα σχέδιά του αλλά στα συμφέροντά τους.  Ο δανεισμός τους 

δίνει την δυνατότητα πώλησης των αρχαιοτήτων. Πρότεινε να χρηματοδοτηθεί και να στηριχθεί 

το έργο από το Υπουργείο Πολιτισμού για να συνδεθούν οι αρχαιολογικοί χώροι  χωρίς δανεισμό. 

Συμφώνησε ότι με ενέργειες ίσως επιτευχθεί   η επιτάχυνση των διαδικασιών. 

 

Ο Δ.Σ. κ. Ζούνης αφού αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που πήρε ή συμμετείχε στο παρελθόν 

συνέστησε να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Επεσήμανε ότι η επιμονή του να συζητηθεί προ 

μηνών που είχε κατ επανάληψη θέση το θέμα είχε σκοπό να επηρεάσει το Δημοτικό Συμβούλιο 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Υποδομών. Στην προηγούμενη φάση η 

χρηματοδότηση είχε αποφασιστεί στα πλαίσια των εκπτώσεων έργων  της Ιόνιας οδού, τώρα η 

πηγή χρηματοδότησης έχει αλλάξει, για να έχουμε πιθανότητες το θέμα να τεθεί ως οριζόντιος 

άξονας, οι Γορτύνιοι να σηκώσουμε το βάρος να μπούμε μπροστά  στην διαδικασία και να 

επηρεάσουμε τις γειτονικές περιοχές. Θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή να οργανώσει και να 

φέρει στο προσκήνιο όλες τις δυνάμεις στα Μ.Μ.Ε. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις ότι μόνο ο 

δρόμος θα αλλάξει την ροή, «συν Αθηνά και χείρα κίνει» 

 

Ο Δ.Σ. κ.  Χριστόπουλος πρότεινε την συγκρότηση επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο με την 

συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. και των επικεφαλείς των παρατάξεων και σε διευρυμένη 

συνεδρίαση την συμμετοχή του Περιφερειάρχη, των Βουλευτών του Νομού  κοινού κ.λ. 

 

Ο Δ.Σ. κ. Στρίκος επεσήμανε ότι από την συζήτηση προκύπτει ανάγκη να αποτυπωθεί κατ΄ αρχήν 

η σημερινή κατάσταση. 

  

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση ο Πρόεδρος συνοψίζοντας τις απόψεις κάλεσε τα μέλη να 
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συμφωνήσουν στην συγκρότηση επιτροπής με ευέλικτο σχήμα για να συμπληρωθεί με 

εκπροσώπους φορέων της περιοχής, της Περιφέρειας κλπ. και το Δ.Σ. ομόφωνα  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Γορτυνίας προκειμένου να συγκροτηθεί  επιτροπή η οποία θα 

προβεί σε ενέργειες για την διεκδίκηση και άμεση υλοποίηση του έργου: «Εθνική οδός Τρίπολη - 

Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία» από την κεντρική κυβέρνηση, τους: 

Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Ευστάθιο Χαρ. Κούλη 

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας κ. Απόστολο Αποστολόπουλο 

Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή παράταξης κ. Ιωάννη Σπ. Γιαννόπουλο 

Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή παράταξης κ. Μιλτιάδη Λύτρα 

Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή παράταξης κ. Γεώργιο Παπαηλίου 

Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή παράταξης κ. Ιωάννη Φράγκο  

Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή παράταξης κ. Πέτρο Ζούνη και 

Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή παράταξης κ. Αγγελή Πετρόπουλο  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 027/2020. 

 

Μετά την περάτωση και των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολούθησαν λύθηκε η 

συνεδρίαση ώρα περίπου 23:40(10/02/2020) και υπογράφηκε το πρακτικό από τον Πρόεδρο τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα Μέλη του Δ.Σ.  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΤΞ4Ω90-7ΕΣ
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