
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τηλ.: 22510 25555
ΦΑΞ: 22510 25553
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81100 Μυτιλήνη

Μυτιλήνη, 0V09.2019 
Αρ. πρωτ.: α.

ΠΡΟΣ:
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης 
Μικράς Ασίας 5, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΚΟΙΝ.:
Δήμαρχο Μυτιλήνης 
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Εισαγγελική παρέμβαση για την επαναφορά της τάξης και την καταπάτηση της 
ανομίας

ΣΧΕΤ.: Την από 19-08-2019 επιστολή μου προς αρμόδιους φορείς.

Σας διαβιβάζω την παραπάνω σχετική επιστολή μου και παρακαλώ για την παρέμβασή 
σας, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες και την αποστέλλω να πράξουν τα νόμιμα με 
την εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων, ώστε να καταπατηθεί η 
ανομία και να επανέλθει η τάξη.

Από την πλευρά μας, η νέα δημοτική αρχή Κύτελη, θα είναι στο πλευρό σας σε ότι 
χρειαστείτε για την επίτευξη των παραπάνω.

Στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:
1. Το ανωτέρω σχετικό
2. Απόσπασμα δημοσιεύματος στον τύπο
3. Φωτογραφικό υλικό
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1. ΑσΓυνομική Διεύθυνση Λέσβου 

Στρ. Μυριβίλλη & Μ. Κουντουρά 2, 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.
Υπόψη Αστυνομικού Διευθυντή

2. Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης 
Κουντουριώτη Παύλου 75,
Κιόσκι, Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη 
Υπόψη Λιμενάρχη

3. ΔΟΥ Μυτιλήνης 
Κουντουριώτου 37, 81100 Μυτιλήνη 
Υπόψη Υποδιευθυντή Ελέγχων

4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
Ιμβρου 2,81100 Μυτιλήνη

Κοιν.:
1. Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης 

Κουντουριώτου Παύλου 71,
Κιόσκι, 81131 Μυτιλήνη

2. Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου 
Κουντουριώτου 47Α, Μυτιλήνη

ΘΕΜΑ: Επαναφορά της Τάξης/(Εντατικοποίηση Ελέγχων.
! - λ . ; ·,

Κύριοι

Στα πλαίσια ανάληψης των νέων μου καθηκόντων που προσεχώς αναλαμβάνω ως 
αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νεοσύστατου Δήμου Μυτιλήνης, γίνομαι καθημερινά 
δέκτης παραπόνων από συμπολίτες μας, από επιχειρηματίες και φορείς του νησιού μας, για 
την επικράτηση μιας εικόνας ανομίας και αναρχίας εις βάρος των φορολογούμενων 
δημοτών μας.

Καθημερινά παραβατικές ομάδες Ρομά και παράτυπων μεταναστών, καταλαμβάνουν 
ανενόχλητοι δημόσιους και δημοτικούς χώρους, πολλές φορές κατασκηνώνοντας σε 
πρόχειρα καταλύματα και οχήματα, ρυπαίνοντας και υποβαθμίζοντας τις γύρω περιοχές.

Προτιμούνται κατά κύριο λόγο οι κεντρικές πλατείες, τα πάρκα, το κεντρικό πάρκιν, ο 
παραλιακός δρόμος, οι παραλίες κλπ, αφήνοντας στο πέρασμά τους έναν απέραντο 
σκουπιδότοπο και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Οι παραπάνω κσΓαλήψεις συνοδεύονται και από δημόσια ούρηση και αφόδευση, 
απλωμένα ρούχα και κουβέρτες, αλλά και από υπαίθριες ψησταριές, οινοποσία κλπ.

Ως αναφορά τις παραπάνω ομάδες Ρομά, φαίνεται, στην πλειοψηφία τους να είναι 
επισκέπτες στο νησί, που έρχονται για να πουλήσουν ta  εμπορεύματά τους ή να 
ζητιανέψουν και όχι μόνιμοι κάτοικοι.
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Τα οχήματά τους φαίνονται να είναι σε άθλια κατάσταση, και πιθανότατα δεν 
διαθέτουν τα νόμιμα έγγραφα για την κυκλοφορία τους.

Ως αναφορά την πώληση των εμπορευμάτων τους και τα νόμιμα παραστατικά με τα 
οποία θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται, είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί 
επισταμένως.

Οι συμπολίτες μας βλέπουν με παράπονο τις υποδομές που φτιάχτηκαν με χρήματα 
από τους φόρους τους, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, όπως πάρκα για να παίξουν 
τα παιδιά τους, πάρκιν, κλπ, να καταλαμβάνονται και να καταστρέφονται και να μην 
μπορούν καν να τις πλησιάσουν.

Οι επιχειρηματίες που επένδυσαν τα χρήματά τους, αισθάνονται εντελώς 
απροστάτευτοι απέναντι στην υποβάθμιση που δέχονται οι επιχειρήσεις τους.

Για να σταματήσει η παράνομη αυτή δράση και η υποβάθμιση της πόλης μας και των 
χωριών μας, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι της παράνομης κατάληψης ή / και 
κατασκήνωσης, του παράνομου εμπορίου και γενικά όλων των παραπάνω παράνομων 
συμπεριφορών.

Τι στιγμή δε, που η είσοδός τους στο νησί είναι στην πλειοψηφία τους ακτοπλοϊκός, 
ως αναφορά τους Ρομά, εάν γίνεται επισταμένως και συστηματικός έλεγχος στο λιμάνι, 
κυρίως κατά την είσοδο, θα αποφευχθούν πολλά προβλήματα στην πορεία.

Δεν ζητάμε τίποτε άλλο παρά την ισχυρή παρουσία σας για την επαναφορά της τάξης, 
την εφαρμογή των νόμων και την ίση μεταχείριση με τους νόμιμους φορολογούμενους 
συμπολίτες μας, όχι μόνο στα δικαιώματα, αλλά και στις υποχρεώσεις.

Από την πλευρά μας, η νέα δημοτική αρχή Κύτελη, θα είναι στο πλευρό σας σε ότι 
χρειαστείτε για την επίτευξη των παραπάνω.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακρίνει, για τον πολιτισμό μας και το νησί μας 
γενικότερα, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας για την επίλυση του προβλήματος 
άπαξ δια παντός.

Στη διάθεσή σας.

Ευστράτιος Δαγκλής 
Δημοτικός ^μμβουλος Μυτιλήνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη, 19.09.2019 
Αρ. πρωί.: 1 ^

^  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
S  r a A r t i c i n  a k i t i a u m a

Τηλ.: 22510 25555
ΦΑΞ: 22510 25553
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81100 Μυτιλήνη

ΠΡΟΣ.
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης 
Μικράς Ασίας 5, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΟΙΝ.: Ως πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παράνομη κατάληψη / κατασκήνωση ΡΟΜΑ στην περιοχή «Μακρύς Γιαλός» του 
Δήμου Μυτιλήνης.

ΣΧΕΤ.:
1) Την με αρ.πρωτ. 201/04.09.2019 επιστολή μου.
2) Την από 19-08-2019 επιστολή μου προς αρμόδιους φορείς.

Σας ενημερώνω πως καθημερινά δίνω μεγάλο αγώνα για να κρατήσω καθαρό το χώρο 
στην περιοχή «Μακρύς Γιαλός» που βρίσκεται επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της 
πόλης της Μυτιλήνης, ο οποίος καταλαμβάνεται και ρυπαΐνεται από ΓΙαραβατικές ομάδες 
ΡΟΜΑ.

Παρά το γεγονός πως ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στα «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 
Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) (Ν.4389/2016), προβαίνω σι:ον καθημερινό καθαρισμό του 
χώρου για να διαφυλάξω τους συμπολίτες μας από τη δημιουργία των ανθυγιεινών 
καταστάσεων που δημιουργούνται.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος γνωστοποίησα το πρόβλημα στις 
συναρμόδιες υπηρεσίες με την 19-8-2019 επιστολή μου, πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν 
υπήρξε καμία απολύτως βελτίωση. Εάν έγιναν ενέργειες, φαίνεται αυτές να μην είχαν 
κανένα αποτέλεσμα και οι παραπάνω ομάδες συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι.

Τα μοναδικά 'όπλα' της καθαριότητας είναι η σκούπα και το φαράσι και δεν επαρκούν 
για την επίλυση του προβλήματος.

Θα πρέπει να δοθεί οριστική λύση οπότε παρακαλώ με παρέμβασή σας να δώσετε 
εντολές προς ενέργεια στις αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς.

Από την πλευρά μας, η νέα δημοτική αρχή Κύτελη, θα είναι στο πλευρό σας σε 
οτιδήποτε χρειαστείτε.

Στη διάθεσή σας.



Πίνακας Αποδεκτών:
1. Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου 

Στρ. Μυριβίλλη & Μ. Κουντουρά 2,
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.
Υπόψη Αστυνομικού Διευθυντή

2. Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης 
Κουντουριώτη Παύλου 75,
Κιόσκι, Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη 
Υπόψη Λιμενάρχη

3. ΔΟΥ Μυτιλήνης 
Κουντουριώτου 87, 81100 Μυτιλήνη 
Υπόψη Υποδιευθυντή Ελέγχων

4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
Ίμβρου 2, 81100 Μυτιλήνη

5. Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.
Βουλής 7, Αθήνα ΤΚ 10562

6. Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου
Κτίριο Τελωνείου Μυτιλήνης, ΤΚ 81131

7. Δήμαρχο Μυτιλήνης 
Ενταύθα

8. Γενικό Γραμματέα Δ. Μυτιλήνης 
Ενταύθα

9. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου 
Επιβατηγός Λιμένας Μυτιλήνης 
Τ.Κ. 81131, Μυτιλήνη.

10. Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης 
Κουντουριώτου Παύλου 71,
Κιόσκι, 81131 Μυτιλήνη

11. Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου 
Κουντουριώτου 47Α, Μυτιλήνη




