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Η/Δ: Τήρηση μέτρων ασφαλείας στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ».

ΗΠΙΑΣ

Σήμερα, την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε
με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e-presence κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ.
429/12.03.2020
(Β’850),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
όμοια
υπ’
αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3532/12-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου
του, κ. Χατζηγιάννη Δημοσθένη, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε
με κάθε πρόσφορο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:
8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα δύο (32) μελών -το 33ο μέλος έχει τεθεί
σε αργία με την αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 34/23-9-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 236 Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 129 του Ν.4555/2018- συμμετείχαν τα είκοσι εννέα (29) μέλη, ήτοι:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης-Πρόεδρος
2. Ανδριώτης Κωνστάντιος ΠαναγιώτηςΑντιπρόεδρος
3. Ζερβού Μαρία-Γραμματέας
4. Αλεξανδρή Δήμητρα
5. Ανδρεαδέλλη Βασιλική
6. Ανδριώτου Μυρσίνη
7. Άνεμος Ιωάννης
8. Βαλάκος Παναγιώτης
9. Βάλεσης Παναγιώτης*
10. Βαρβαγιάννης Δημήτριος
11. Βατός Ιωάννης

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
2. Βουνατσής Θεόδωρος
3. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
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12. Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη
13. Δαγκλής Ευστράτιος
14. Ζαφειρίου Παναγιώτης
15. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
16. Κόμβος Ευστράτιος
17. Κουνέλλης Κωνσταντίνος
18. Μαλλιαρός Δημήτριος
19. Μαμάκος Μιχαήλ
20. Μανούσος Παράσχος
21. Τζιμής Ευστράτιος
22. Τσακύρης Παναγιώτης
23. Τσιριγώτη Νίκη
24. Φλώρος Γεώργιος
25. Φραντζέσκος Μιχαήλ
26. Χαραλάμπους Συμεών
27. Χιωτέλλη Εριφύλη
28. Χοχλάκα Βασιλική
29. Ψωμάς-Ατσίδης Θεόδωρος
* Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βάλεσης Παναγιώτης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Κύτελης Ευστράτιος,
βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης, βάσει των
διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, εκ των οποίων συμμετείχαν οι πρόεδροι: 1)
Μυτιλήνης: Κουζινόγλου Αλέξανδρος, 2) Λουτρών: Μαμώλης Βασίλειος, 3) Αγιάσου: Ρουγκέλλη
Διαμάντη, 4) Κώμης: Τσιβγούλης Χρήστος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Κουντουρέλλης Ηρακλής.
Στην συνεδρίαση πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Κριπιντήρης Ευστράτιος, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 869/2019 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Τζιμή Ευστράτιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 3409/9-22021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την τήρηση μέτρων ασφαλείας στο
έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», ήτοι:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
για τη λήψη απόφασης
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Τήρηση μέτρων ασφαλείας στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ &
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ».
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Με την αριθ. 14/2020 Απόφαση του ΔΣ Μυτιλήνης αποφασίστηκε η απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Κάστρου Μυτιλήνης, μέχρι την περαίωση των
εργασιών του έργου του θέματος. Στην ίδια απόφαση αναγράφεται ότι θα επιτρέπεται μόνο η
διέλευση μόνο των πεζών.
Από τη λήψη και την εφαρμογή, όμως, αυτής της απόφασης αντιμετωπίσαμε πλειάδα
προβλημάτων, όπως τα αναρίθμητα παράπονα πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση με όχημα στη
δημοτική πλαζ, τη συνεχή παραβίαση και αποξήλωση της περίφραξης του εργοταξίου, την ακούσια
παρεμπόδιση των εργασιών καθώς και τις πολλές κλοπές της κλειδαριάς της εισόδου του
εργοταξίου.
Το τελευταίο δε χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε το φαινόμενο να εισέρχονται στο
εργοτάξιο, παρά τις απαγορευτικές πινακίδες που είναι τοποθετημένες στην είσοδο, πολλά
τροχοφόρα (αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα) και μεγάλος αριθμός πολιτών που κινούνται
άναρχα στο εργοτάξιο με ορατό τον κίνδυνο ατυχήματος.
Επιπλέον, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, με αποτέλεσμα ο χώρος να παραμένει
ακόμη εργοτάξιο, γεγονός που ενέχει κινδύνους ακόμη και για τους πεζούς, καθώς δεν είναι
ελεύθερος εμποδίων και δεν έχει παραδοθεί σε κυκλοφορία.
Μάλιστα, στις 07-02-2021, ημέρα Κυριακή έγινε κατάπτωση μέρους βράχων στην
περιφερειακή οδό του Κάστρου Μυτιλήνης και μάλιστα σε ώρα αιχμής και ενώ υπήρχαν πολλοί
πεζοί στην εν λόγω οδό. Κατόπιν αυτοψίας από μηχανικούς του Δήμου μας, παρατηρήθηκε
αποκόλληση μεγάλου μέρους αυτών, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος νέων καταπτώσεων. Ήδη, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε την ανάθεση εργασίας για την άρση καταπτώσεων
των βράχων, ώστε να αρθεί άμεσα η επικινδυνότητα.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες στο έργο του θέματος προβλέπεται να περαιωθούν μέσα στις
επόμενες εβδομάδες και να παραδοθεί το έργο προς χρήση στους πολίτες της Μυτιλήνης. Επίσης,
σας γνωρίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή της έναρξης υλοποίησης του έργου φροντίσαμε να
παραδοθούν κλειδιά εισόδου σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για χρήση σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Όπως αποφασίσουμε για τα κάτωθι:
1. Υπέρ της τροποποίησης της με αριθμό 14/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Υπέρ της πλήρους απαγόρευσης οχημάτων, δικύκλων, ποδηλάτων και πεζών στον
περιφερειακό δρόμο του κάστρου, έως την ημερομηνία παράδοσης προς χρήση του έργου.
3. Υπέρ της ελεύθερης διόδου μόνο οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ήτοι Αστυνομίας,
Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ στους οποίους έχουν ήδη παραδοθεί κλειδιά εισόδου»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά, ύστερα από την οποία:
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» περί
αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74
του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-032020) και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ
3. Την αριθ. πρωτ. 3409/9-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μυτιλήνης, που είναι συνημμένη και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4. Την υπ’ αριθμ. 14/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του
έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»
5. Τη διεξαχθείσα συζήτηση επί του θέματος
6. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 Συμμετέχοντες: Είκοσι οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο πρόεδρος Μυτιλήνης,
Κουζινόγλου Αλέξανδρος
 «Υπέρ»: Είκοσι οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο πρόεδρος Μυτιλήνης,
Κουζινόγλου Αλέξανδρος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ’ αριθμ. 14/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΞΤ46ΜΓΘΓ-ΗΑΚ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ήτοι:
Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την πλήρη απαγόρευση εισόδου οχημάτων, δικύκλων, ποδηλάτων και πεζών στον
περιφερειακό δρόμο του κάστρου Μυτιλήνης, έως την ημερομηνία παράδοσης προς χρήση του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ».
Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ελεύθερη δίοδο μόνο οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ήτοι Αστυνομίας,
Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ στους οποίους έχουν ήδη παραδοθεί κλειδιά εισόδου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Χατζηγιάννης Δημοσθένης
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