ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μυτιλήνη, 22/5/20
Συνεδρίαςε ςε πλιρθ ςφνκεςθ, το Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Μυτιλινθσ, τθν
Τετάρτθ 20 Μαΐου 2020 και ϊρα 18:30, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ
Συμβουλίου.
Θ Συνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε κεκλειςμζνων των κυρϊν, για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ
δθμόςιασ υγείασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου ΦΕΚ 55τ.Αϋ/11-03-2020 και τθσ ςχετικισ Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. αρικμ. 18318/133-2020, προκειμζνου να λθφκοφν αποφάςεισ ςτα παρακάτω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ:
1. Ανάπτυξθ δικτφου πεηοδρόμθςθσ και τραπεηοκακιςμάτων από επιχειριςεισ
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Ιςτορικό Κζντρο Μυτιλινθσ (Λαδάδικα) (ςχετικά
αιτιματα Συλλόγου Κατοίκων Κουλμπάρασ-Κιοςκίου Μυτιλινθσ «το Κιρκινζτςι» και
Συλλόγου Εςτίαςθσ και Ψυχαγωγίασ Μυτιλινθσ “ΑΣΠΙΔΑ”).
Σε νυχτερινι βάςθ κα λειτουργεί ωσ πεηοδρομθμζνοσ χϊροσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
καλοκαιρινισ περιόδου το Ιςτορικό Κζντρο τθσ πόλθσ που περικλείεται από τισ οδοφσ Χίου,
Μθτροπόλεωσ, Ερμοφ, Βοφτςικα και Αρχιπελάγουσ.
Για τθν τροφοδοςία των καταςτθμάτων, τθν αποκομιδι των απορριμμάτων και γενικότερα
ωσ δρόμοι ιπιασ κυκλοφορίασ κα παραμζνουν ανοικτζσ οι οδοί Ικαρίασ, Μθτρζλια και
Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ. Για τθ χριςθ τθσ οδοφ Ικαρίασ ωσ πεηόδρομο, κα υπάρξει
προςυνεννόθςθ με τουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ ΤΑΧΙ.
Πεηοδρομείται επίςθσ και θ οδόσ Κομνθνάκθ ζωσ το πάρκο Χατηθδιμου ενϊ ωσ δρόμοσ
ιπιασ κυκλοφορίασ κα χρθςιμοποιείται το τμιμα τθσ οδοφ Κομνθνάκθ από τθν οδό Σκρά ωσ
το πάρκο Χατηθδιμου.
Τα παραπάνω αποφαςίςτθκαν ομόφωνα.
Θ ίδια πρόταςθ περιλάμβανε επίςθσ τθν παραμονι ςε 24ωρθ βάςθ ανοικτϊν των οδϊν
Χίου, Μθτροπόλεωσ και Βερναρδάκθ για τισ ανάγκεσ κίνθςθσ ςτθν περιοχι. Στισ οδοφσ Χίου,
Μθτροπόλεωσ και Βερναρδάκθ ζωσ τισ οδοφσ Κιλκίσ και Σαρανταπόρου απαγορεφεται θ
ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ ςε όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου με εξαίρεςθ μια κζςθ ςτάςθσ ςε
φαρμακείο τθσ περιοχισ. Θ πρόταςθ αυτι ζγινε δεκτι κατά πλειοψθφία, με τουσ
ςυμβοφλουσ τθσ πλειοψθφοφςασ παράταξθσ «Με ςυνζπεια και ευκφνθ… όλοι για τθ
Μυτιλινθ!!» Κουηινόγλου Αλζκο, Πετρζλλθ Λζνα και Χατηθμανϊλθ Βαγγζλθ να ψθφίηουν
υπζρ τθσ πλιρουσ πεηοδρόμθςθσ, με τθν εξαίρεςθ χριςθσ των ανωτζρω οδϊν μόνο από
τουσ περιοίκουσ, τουσ οδθγοφσ ΤΑΧΙ και τα οχιματα εκτάκτων αναγκϊν (ΕΛΑΣ, ΠΥ, ΕΚΑΒ).

Κατά πλειοψθφία επίςθσ ζγινε δεκτι θ πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ του Διμου
Μυτιλινθσ για τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ τραπεηοκακιςμάτων επί τθσ πλατείασ Σαπφοφσ
από τα καταςτιματα που ζχουν όψθ ςτθν πλατεία. Στθν πρόταςθ μειοψιφθςαν οι
Σφμβουλοι των παρατάξεων «Δθμοκρατικι Μυτιλινθ» Στρατισ Μπαλάςκασ και Μίνα
Αδαλι και «Λαϊκι Συςπείρωςθ» Λάμπροσ Βενζτθσ και Γιϊργοσ Σκοπελίτθσ.
Σφμφωνα με το νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο, τα τραπεηοκακίςματα που κα αναπτυχκοφν με
αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, ςτα πλαίςια τθσ αντιμετϊπιςθσ του κορονοϊοφ, κα επιτρζπουν τθν
ελεφκερθ δίοδο με διαδρόμουσ μίνιμουμ 1,5 μζτρου. Θ απόφαςθ κα ζχει ιςχφ μζχρι τισ 31
Δεκεμβρίου 2020. Για το επόμενο καλοκαίρι αποφαςίςτθκε θ εφαρμογι ςχετικισ μελζτθσ
διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και πεηοδρόμθςθσ του ιςτορικοφ κζντρου που αιτικθκε θ Δ/Κ
Μυτιλινθσ ςτο Διμο.
Παράλλθλα, το Συμβοφλιο ομόφωνα εγκρίνει το ςχζδιο τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ του
Διμου Μυτιλινθσ για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ των
καταςτθμάτων εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ ςε όλα τα ςθμεία τθσ πόλθσ μασ με τουσ όρουσ
τθσ πλιρουσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ που κα τεκοφν ςτο νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο
αναφορικά με τθν ανεμπόδιςτθ διζλευςθ πεηϊν & ΑΜΕΑ, τθ μθ κατάλθψθ κοινόχρθςτων
χϊρων, τθν κακαριότθτα κι αποκομιδι απορριμμάτων και το ςεβαςμό των περιοίκων από
θχθτικι όχλθςθ ςτισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.
2. Ζκδοςθ κανονιςτικισ πράξθσ για πλατείεσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ (ςχετικό
αίτθμα Αντιδθμάρχου Πολιτιςμοφ κου Π. Τςακφρθ).
Κατά πλειοψθφία, μειοψθφοφντων των Συμβοφλων τθσ παράταξθσ «Ελεφκεροι Πολίτεσ»
Νίκου Παπαγιαννίδθ, Χριςτου Πουλζλλθ και Κϊςτα Αλβανόπουλου, το Συμβοφλιο τθσ
Κοινότθτασ Μυτιλινθσ απζρριψε τθν πρόταςθ για τθν ζκδοςθ κανονιςτικισ πράξθσ με τθν
οποία κα προτείνεται θ πλατεία Σαπφοφσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ του χρόνου
να χρθςιμοποιείται μόνο ωσ χϊροσ πολιτιςτικϊν και πνευματικϊν δράςεων και όχι ωσ
χϊροσ πολιτικϊν ι ςυνδικαλιςτϊν ςυνακροίςεων παρά μόνο εάν υφίςταται προκιρυξθ
εκλογϊν.
Για τθ Δθμοτικι Κοινότθτα Μυτιλινθσ
Ο Πρόεδροσ του Συμβουλίου
Αλζκοσ Κουηινόγλου

