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Θέμα: Απαιτούμενες ενέργειες για τη Βρίσα πριν την ένταξή της στον Δήμο Δυτικής Λέσβου 

 

Η επικείμενη διάσπαση του Δήμου Μυτιλήνης και η ένταξη της Βρίσας στον Δήμο Δυτικής 

Λέσβου δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στους σεισμοπαθείς της Βρίσας αλλά και σε όλους 

όσους βιώνουν τις συνέπειες της ερήμωσης του χωριού μας, καθώς υπάρχει ο φόβος 

πρόσθετων καθυστερήσεων στα ήδη εκκρεμή ζητήματα και η δημιουργία νέων προβλημάτων 

λόγω της αναδιάταξης των υπηρεσιών των Δήμων που θα δημιουργηθούν. Για τον λόγο 

αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα κατά προτεραιότητα όσον 

αφορά τη Βρίσα, αφού είναι η περιοχή που έχει υποστεί  και τη μεγαλύτερη καταστροφή από 

τον σεισμό του 2017. Ειδικότερα: 

1. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης Β’ δόσης επιδότησης κατεδάφισης 

επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτηρίων, εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση, βάσει της 

οποίας η βεβαίωση κατεδάφισης σεισμοπλήκτου κτιρίου δύναται να αντικατασταθεί από 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. Επίσης στην εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η βεβαίωση κατεδάφισης της αρμόδιας Υπηρεσίας 

του Δήμου Λέσβου, δύναται να ληφθεί υπόψη και για την έκδοση της Έγκρισης 

Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής, Αυτοστέγασης ή Αποπεράτωσης.  

2. Με την με αρ. πρωτ. Δ26/οικ 2204/Β-Δ.20.11/30.11.17 υπουργική απόφαση έγινε 

δέσμευση πίστωσης ποσού 2.500.000€ και διάθεσή της στο Δήμο Λέσβου, για τη φύλαξη 

και για την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα 

ετοιμόρροπων κτηρίων πληγέντων από το σεισμό. Αρμόδιος για την εναλλακτική 

διαχείριση του συνόλου των κατεδαφίσεων θεωρείται ο Δήμος, σύμφωνα με τη 

36259/1757/Ε103/2010 (Β΄1312) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

3. Η αποζημίωση των οικοσκευών είναι αρμοδιότητα των Δήμων. 

Για τα παραπάνω (1, 2, 3) είναι απαραίτητη η έγκαιρη στελέχωση των αρμόδιων 

υπηρεσιών στο Δήμο Δυτικής Λέσβου . 

4. O Δήμος Μυτιλήνης έχει συνάψει ήδη σύμβαση με τον κο. Ζούρο για την αποκομιδή των 

μπάζων, αλλά ήδη σε ορισμένα δυσπρόσιτα σημεία του χωριού η αποκομιδή έχει 

σταματήσει. Δεν πρέπει όμως να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. 

5. Παρά τις επιστολές που έχουμε στείλει στον Δήμο Μυτιλήνης με θέμα την πορεία 

 κατάθεσης φακέλου  προς την ΔΑΕΦΚ για την ανακατασκευή των  δημοτικών κτηρίων 

της Βρίσας (Λέσχη , Κοινοτικό Κατάστημα , Αγροτολέσχη ) δεν έχουμε πάρει καμία 

απάντηση και η ανησυχία μας είναι πολύ μεγάλη, επειδή αυτά τα οικοδομήματα είναι 

καθοριστικά για τη συγκρότηση ενός νέου πυρήνα οικιστικού ιστού στο χωριό. Επίσης,  

το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Βρίσας, το παλιό 

Παρθεναγωγείο, είναι δημοτικό και η χρήση του έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο στο 

Πανεπιστήμιο. Όμως, δεν έχει υποβληθεί η σχετική μελέτη στη ΔΑΕΦΚ για έγκριση. Θα 

πρέπει να γίνει αυτό το γρηγορότερο δυνατόν. 
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6. Τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προορίζονται για δημόσια κτήρια και 

υποδομές θα πρέπει να διατεθούν αναλογικά με τις καταστροφές που έχουν γίνει σε κάθε 

περιοχή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατεθούν στον Δήμο Δυτικής Λέσβου τα ποσά που  

αναλογούν στη Βρίσα, η οποία σχεδόν ισοπεδώθηκε. 

Ευελπιστούμε ότι η αναδιάρθρωση των νέων Δήμων θα γίνει ομαλά. Σε ό,τι μας αφορά, 

επιθυμούμε να συμβάλουμε όπως μπορούμε για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Παράλληλα, όμως, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να επανέλθει η ζωή στο χωριό 

μας, γιατί κάθε παράλειψη ή καθυστέρηση έχει μεγάλο κόστος τόσο για το παρόν όσο και 

για το μέλλον του τόπου μας.  

       

      Με τιμή 
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