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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2019 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                Αρ. Πρωτ. 330 / 2019   
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα, 
Μυτιλήνη.  
Τηλ. 22510 22143  
Fax. 22510 22143 
Email: syndesmos1954@otenet.gr            

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  

ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
     

 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης και κατόπιν σχετικών 

αιτημάτων δημοτών, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της διευθέτησης των εν σειρά 

κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης, που υπάρχουν τοποθετημένοι σε διάφορα 

σημεία του κέντρου της πόλης, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην εισήγηση του 

Προέδρου Πάνου Πίτσιου.  

 

Το πλήρες κείμενο της εισήγησης είναι το ακόλουθο:    

 

«Ενημερώνω το Σώμα, ότι έχουμε δεχθεί 3 αιτήματα από δημότες του κέντρου της 

πόλης, για μετακίνηση κάδων σκουπιδιών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί εν σειρά – κατά   

συστάδες και ενοχλούν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και αισθητικά.   

 

Τα αιτήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:   

 

1. Η υπ. αριθμ. 330/21-11-2018 επιστολή του κ. Δημητρίου Ανεζίνου, δια της οποίας 

ζητείται η απομάκρυνση των τοποθετημένων κάδων στην οδό Σαρανταπόρου 1 έως 

5, γιατί προκαλούν προβλήματα στην οικία του, που βρίσκεται σε απόσταση 3 

μέτρων, με τη δημιουργία δυσοσμίας και τη συνεχή παρουσία τρωκτικών.  

 

2. Η υπ. αριθμ. 335/22-11-2018 επιστολή 6 επιχειρηματιών της περιοχής του Πάρκου 

Χατζηδήμου, δια της οποίας εκφράζεται η δυσαρέσκεια και η αγανάκτησή τους, για 

την εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης αλλά και ο κάθε δημότης της Μυτιλήνης, 

στην είσοδο του Πάρκου Χατζηδήμου και στην οδό Κομνηνάκη, με τη συγκέντρωση 

8 κάδων σκουπιδιών, τους οποίους χρησιμοποιούν όλα τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος της οδού Κομνηνάκη, αλλά και όλα τα cafe bars της 

Προκυμαίας. Η εικόνα των ξεχειλισμένων κάδων με διάφορα σκουπίδια από 

χαρτόκουτες, σακούλες με σπασμένα μπουκάλια και ποτήρια εκτός των κάδων και 

υγρά από διάφορα φαγητά των εστιατορίων, κάθε άλλο παρά αρμόζει για το 

Ιστορικό Κέντρο μιας πόλης, όπου υπάρχουν δύο ξενοδοχεία, εστιατόρια και το 

Δημοτικό Πάρκο Χατζηδήμου. Οι εν λόγω υπογράφοντες, ζητούν την παρέμβαση της 
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Δ/Κ Μυτιλήνης, είτε για την υπογειοποίηση των κάδων, είτε για την απομάκρυνσή 

τους εντελώς από την περιοχή, με την αποκομιδή των σκουπιδιών να γίνεται 3 – 4 

φορές ημερησίως, δια της διέλευσης μικρού απορριμματοφόρου σε συγκεκριμένες 

ώρες. Παράλληλα επισυνάπτουν σχετικό φωτογραφικό υλικό, που επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω.  

 

3. Η ηλεκτρονική επιστολή της κ. Καλλιόπης Μπάμπου (μέλους του Τοπικού 

Συμβουλίου Χρυσομαλλούσας & Μακρύ Γιαλού), δια της οποίας μας γνωστοποιεί 

την παλαιότερη απόφαση του Τοπικού  Συμβουλίου (από 26/3/2018), για την 

απομάκρυνση, 8 τότε και σήμερα 9 κάδων απορριμμάτων, που βρίσκονται 

παρατεταγμένοι στη σειρά και τοποθετημένοι ακριβώς πάνω στον κόμβο της 

Μαρίνας Μυτιλήνης (που ουσιαστικά είναι λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων). Οι 

κάδοι μέχρι σήμερα δεν έχουν απομακρυνθεί και γι’ αυτό επανέρχεται και ζητάει την 

άμεση απομάκρυνσή τους.  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος Πάνος Πίτσιος, υπενθυμίζει στο Σώμα,  παλαιότερη απόφαση 

της Δ/Κ Μυτιλήνης, σύμφωνα με την οποία είχε αποφασιστεί η χωροθέτηση & 

τοποθέτηση 4 συστάδων κάδων απορριμμάτων σύμμικτων και ανακύκλωσης, στην 

ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Σαπφούς, υπό τη σαφέστατη προϋπόθεση της 

περιμετρικής οριοθέτησης σταθερών δεσμών υψηλών φυτών (π.χ. ζαρντινιέρες με 

λουλούδια), ώστε αφενός να μην είναι εφικτή η μετακίνηση των κάδων και αφετέρου να 

αποτρέπεται η ορατότητά τους (ειδικά κατά τις  καλοκαιρινές τουριστικές περιόδους). Η 

απόφαση αυτή έχει υλοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί η 

βασική προϋπόθεση της περιμετρικής οριοθέτησης σταθερών δεσμών υψηλών φυτών, 

με αποτέλεσμα σήμερα όντως να πραγματοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό η 

αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά από την άλλη μεριά η Πλατεία Σαπφούς και η πέριξ 

περιοχή να παρουσιάζει ένα άσχημο αισθητικά θέαμα.  

 

Συμφωνώντας απόλυτα με τις 3 προαναφερόμενες προτάσεις των συνδημοτών και 

λαμβάνοντας υπόψη την ελλιπή υλοποίηση της προγενέστερης απόφασής μας για την 

Πλατεία Σαπφούς, εισηγούμαι τα ακόλουθα:  

 

1. Την πλήρη απομάκρυνση όλων των συστάδων καδών απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης από ολόκληρη την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της 

Μυτιλήνης και του Μακρύ Γιαλού και συγκεκριμένα: α) από την ευρύτερη περιοχή 

της Πλατείας Σαπφούς και των πέριξ δρόμων, β) από τη Σαρανταπόρου, γ) από το 

Πάρκο Χατζηδήμου, δ) από την Ελ. Βενιζέλου (έναντι Μαρίνας), και ε) απ’ όπου 

αλλού στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης, είναι τοποθετημένοι 

εν σειρά και υπό μορφή συστάδων, κάδοι απορριμμάτων.  

 

2. Σε όλες τις παραπάνω θέσεις του ιστορικού κέντρου και του Μακρύ Γιαλού (πλην 

Πλατείας Σαπφούς), μετά την απομάκρυνση των συστάδων κάδων απορριμμάτων, 

θα εναπομείνει μόνο ένας κάδος απορριμμάτων, ο οποίος θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά και αυστηρά για τα απορρίμματα των περιοίκων και όχι των 

καταστημάτων. Ειδικά στην Πλατεία Σαπφούς και πέριξ αυτής, δεν θα υπάρχει 

κανένας κάδος απορριμμάτων.   

 

3. Να αλλάξει πλήρως το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων των καταστημάτων, 

η οποία πρέπει να γίνεται 3 – 4 φορές ημερησίως, με τη διέλευση εξαιρετικά μικρού 

απορριμματοφόρου σε απολύτως συγκεκριμένες ώρες, με “door to door” σύστημα.  
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4. Τα απορρίμματα – ανακυκλώσιμα υλικά των καταστημάτων, θα φυλάσσονται σε 

χώρους ευθύνης των επιχειρηματιών εντός ιδιωτικών κάδων, οι οποίοι θα 

εξέρχονται και θα εναποτίθενται σε συγκεκριμένα σημεία των οδών (κατόπιν 

σχετικής συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας), μόνο κατά την 

προγραμματισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου (και πάλι με αποκλειστική 

ευθύνη των επιχειρηματιών, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόσουν την εν λόγω ρύθμιση 

και να τηρείται απαράβατα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου).  

 

5. Με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα πρέπει να συνταχθεί σχετικός 

κανονισμός λειτουργίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω 

σχεδιασμού, ό οποίος θα έχει ισχύ, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

υπογειοποίησης των κάδων, οπότε θα απαιτηθούν νέες αντίστοιχες ρυθμίσεις. Η 

τήρηση της εφαρμογής του όλου συστήματος, θα ελέγχεται αυστηρά από την αρμόδια 

Υπηρεσία Καθαριότητας».    

 

Η παραπάνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα και σύμφωνα με τις 

σχετικές αρμοδιότητες λήψης τελικών αποφάσεων για την καθαριότητα, που έχουν 

ανατεθεί στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, η τελική απόφαση του Συμβουλίου 

της, έχει αποσταλεί προς εκτέλεση στην αρμόδια Αντιδημαρχεία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης.      

 

Ο Πρόεδρος Δ/Κ Μυτιλήνης,                                       Ο Γραμματέας του Συμβουλίου 

 

    Πάνος Μιχ. Πίτσιος                                                             Γιώργος Καρίνος  

 

 


