
 

 

Ηράκλειο, 22 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα:     Αναγκαία η διαπλάτυνση  της στροφή  στην περιοχή Σιγαλέϊκη βρύση 

του κεντρικού επαρχιακού δρόμου Σπάρτη-Καστόρι-Γεωργίτσι-Τρίπολη 

 

Σε επιστολή του Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιανών Λακεδαίμονος, 

αναφέρεται ότι η πιο επικίνδυνη, απότομη και χωρίς ορατότητα στροφή του 

κεντρικού επαρχιακού δρόμου Σπάρτη-Καστόρι-Γεωργίτσι-Τρίπολη βρίσκεται στο 

Γεωργίτσι Λακωνίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Σιγαλέϊκη βρύση. 

Αναφέρουν ότι κατά καιρούς έχουν συμβεί δεκάδες ατυχήματα αλλά από θαύμα δεν 

έχουμε θρηνήσει μέχρι στιγμής θύματα. 

Προ τετραετίας οι ιδιοκτήτες των παρακείμενων ακινήτων, υπέβαλαν αιτήσεις προς 

το Υπουργείο Εσωτερικών, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και προς το δήμο 

Σπάρτης, συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις δωρεάς τμήματος των ακινήτων 

τους, για την σημαντική διαπλάτυνση της επικίνδυνης στροφής του επαρχιακού 

δρόμου. Όμως ουδεμία έλαβαν, παρά μόνο μία κοινοποίηση διαβίβαση σε άλλη 

υπηρεσία, ως αρμόδια υπηρεσία λόγω επαρχιακού δρόμου. 

Οι δωρητές ιδιοκτήτες των παρακειμένων ακινήτων απογοητευμένοι επανήλθαν με 

νέα αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση δωρεάς με σκοπό τη διαπλάτυνση 

της εξαιρετικά επικίνδυνης στροφής, προ διετίας, χωρίς αποτέλεσμα για ακόμη μία 

φορά. 

Πρόσφατα οι δωρητές ιδιοκτήτες των παρακειμένων ακινήτων και κάτοικοι της 

ευρύτερης περιοχής, επανήλθαν με την αριθμόν 16 270/8-9-2021 αίτηση προς την 

τεχνική υπηρεσία του δήμου Σπάρτης, με σκοπό την αυτοψία και έγκριση έργου στην 

επικίνδυνη στροφή της Σιγαλέϊκης βρύσης Γεωργιτσίου Λακωνίας. 
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Στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρότεινε στους δωρητές να συντάξουν δική τους 

μελέτη, με ιδιώτη μηχανικό και δικά τους έξοδα, που συνιστά μία ακόμα προσβολή 

προς τους δωρητές ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Το ελληνικό δημόσιο είναι υποχρεωμένο να αποδέχεται δωρεές που αποσκοπούν στο 

κοινό όφελος, το δημόσιο συμφέρον, και ταυτόχρονα υποχρεωμένο να μέριμνα 

αμέσως ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα στους δημοσίους δρόμους. 

Δεδομένου ότι το δημόσιο συμφέρον έχει κοινωνικό χαρακτήρα και συνδέεται με την 

έννομη τάξη. 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων. 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

θα προχωρήσετε άμεσα στην έγκριση έργων διαπλάτυνσης της εξαιρετικά 

επικίνδυνης στροφής του επαρχιακού δρόμου Σπάρτη-Γεωργίτσι-Τρίπολη στο σημείο 

Σιγαλέϊκη βρύση Γεωργιτσίου Λακωνίας;  

Για ποιον λόγο επιλέγετε να θρηνήσουμε θύματα αθώες ανθρώπινες ζωές; 

Για ποιον λόγο δεν αποδέχεστε την δωρεά από τους δωρητές αυτών των ακινήτων, 

για τη διαπλάτυνση της εξαιρετικά επικίνδυνης στροφής του επαρχιακού δρόμου 

Σπάρτη -Τρίπολη στην στη Σιγαλέϊκη βρύση; 

 

 

                         Ο ερωτών βουλευτής 

 

                   Γεώργιος Λογιάδης 

 




