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Δράσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
Σο υμβούλιο της Δ/Κ Μυτιλήνης, λαμβάνοντας υπόψην τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
πραγματοποίησε τις τακτικές (μηνιαίες) συνεδριάσεις του στις 6/4,
20/5, 1/6 και 6/7/20 κεκλεισμένων των θυρών, εξετάζοντας κατά κύριο
λόγο θέματα και αιτήματα καθημερινότητας των δημοτών που είχαν να
κάνουν με καθαριότητα, κάδους απορριμμάτων, κοπή χόρτων και
κλαδιών από οικόπεδα και δρόμους, επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού,
βελτίωση οδικής σήμανσης και ρύθμιση φωτεινών σηματοδοτών κ.ά.
παραπέμποντάς τα με εισηγήσεις προς τις αντίστοιχες Τπηρεσίες του
Δήμου Μυτιλήνης, με άλλα εξ’ αυτών να έχουν υλοποιηθεί κι άλλα να
βρίσκονται υπό εξέλιξη ή σε εκκρεμότητα.
τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ο Πρόεδρος και μέλη του
υμβουλίου πραγματοποίησαν συναντήσεις και αυτοψίες με μέλη των
επιτροπών κατοίκων των περιοχών Πυργέλια-Βουναράκι, ΒαρειάΑκρωτήρι, ουράδα-Ακλειδιού-Κουμκό και Κιόσκι-Κουλμπάρα,
προκειμένου να συζητήσουν προβλήματα και να προτείνουν ιδέες για
την ανάδειξη των συνοικιών αυτών.

Επίσης, η Δ/Κ Μυτιλήνης συμμετείχε με παρεμβάσεις του Προέδρου
και μελών της σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις φορέων για τον covid19, την παραβατική συμπεριφορά ομάδων ΡΟΜΑ στην πόλη, την
πολιτική προστασία για πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, την
ανάπτυξη και πεζοδρόμηση του Ιστορικού Κέντρου, το Κτηματολόγιο
αλλά και το πάρκο της Επάνω κάλας ενώ εκπροσωπήθηκε δια του
Προέδρου της στη Γενική υνέλευση του υνδέσμου Κοινοτήτων
Λέσβου.
Άμεσα, η Δ/Κ Μυτιλήνης αξιοποιώντας χρηματικό ποσό πάγιας
προκαταβολής που χορηγείται από το Δήμο, θα επιμεληθεί να
εγκατασταθούν επιπλέον μεταλλικά καλάθια απορριμμάτων σε σημεία
της πόλης, να τοποθετηθούν μερικά νέα παγκάκια σε πάρκα και
κοινόχρηστους χώρους καθώς και να επισκευαστούν χαλασμένα
πεζοδρόμια και πλακόστρωτοι δρόμοι.
Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και εισηγήσεις μας προς το
Δήμο Μυτιλήνης για σημαντικά θέματα της πόλης όπως βιολογικός
καθαρισμός αστικών λυμάτων των νοτίων προαστίων, κυκλοφοριακή
μελέτη για το κέντρο της πόλης και το λιμάνι, έλεγχος νομιμότητας
χρήσεων κοινόχρηστων χώρων, χωροθέτηση σημείων αποκομιδής
απορριμμάτων, εξυπηρέτηση-διευκόλυνση ΑΜΕΑ, παιδικές χαρές,
διαχείριση αδέσποτων ζώων κ.ά., αναμένοντας αντίστοιχα από το Δήμο
την ανάλογη ανταπόκριση και συνεργασία.
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