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Προς  

Τον Δήμαρχο  Μυτιλήνης  κo Ευστράτιο Κύτελη  

Τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης                              

κο Ευστράτιο  Τζιμή   

Την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης  

Κοινοποίηση:   

Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κο Ταξιάρχη Βέρρο  

 

Θέμα: Αποκομιδή των μπάζων στη σεισμόπληκτη Βρίσα 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Με την επιστολή μας αυτή αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να θέσουμε υπόψη σας 

ένα σοβαρό πρόβλημα της περιοχής μας, για το οποίο είχατε την πλήρη ευθύνη, 

όταν ακόμα λειτουργούσατε ενιαίος ως Δήμος  Μυτιλήνης. Τώρα, μετά τον χωρισμό 

των Δήμων της Λέσβου, το ζήτημα αυτό παραμένει στην αρμοδιότητα του Δήμου 

Μυτιλήνης και, δυστυχώς, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αναλυτικότερα, μετά από 

ενέργειες του Συλλόγου μας, στις 21.10.2019 σας κοινοποιήθηκε από το Εκλεκτικό 

Συνέριο  η έγκριση του ποσού των 480.000 € χωρίς ΦΠΑ, για την επέκταση της 

σύμβασης με τον εργολάβο που είχε αναλάβει εξαρχής το έργο αποκομιδής των 

μπάζων από τις κατεδαφίσεις των σεισμόπληκτων οικιών στη Βρίσα. Παρά το 

επείγον του θέματος, οι υπηρεσίες σας, από ό,τι γνωρίζουμε, υπέγραψαν  την 

επέκταση της σύμβασης στις 16.12.2019 και, με όλα τα προβλήματα που 

προκύπτουν από τις βροχοπτώσεις, έως σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η αποκομιδή των 

μπάζων.  

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να μας απαντήσετε εγγράφως, ως πολιτικός 

προϊστάμενος του Δήμου σας, στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα, καθώς είμαστε 

άμεσα θιγόμενοι από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Σας ενημερώνουμε, 

επίσης, ότι τόσο η δική μας επιστολή όσο και η απάντησή σας θα δημοσιοποιηθούν 

σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα στα οποία έχουμε πρόσβαση.  

1) Γιατί χρειάστηκαν δύο μήνες (2)  για να υπογράψετε μία  απλή παράταση της 

σύμβασης  με τον ίδιο εργολάβο, όταν γνωρίζατε το μέγεθος  της καταστροφής 

στη Βρίσα; 
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2) Πώς είναι δυνατόν να σας αφήνει αδιάφορο το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί 

οικοδομικές άδειες ανακατασκευής κατοικιών και έχουν πιστωθεί χρήματα στους 

λογαριασμούς των δικαιούχων αλλά καμία εργασία δεν μπορεί να αρχίσει, επειδή 

τα μπάζα βρίσκονται ακόμα στα οικόπεδα των σεισμόπληκτων σπιτιών;  

3) Γιατί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης ο εργολάβος δεν έχει 

ξεκινήσει ακόμη την αποκομιδή των μπάζων; Υπάρχει έλεγχος για το θέμα αυτό; 

Αν εκκρεμούν προηγούμενες οφειλές προς τον συγκεκριμένο εργολάβο, γιατί δεν 

πληρώθηκε -παρόλο που καταβλήθηκαν οφειλές  σε άλλους  εργολάβους- ώστε 

να επιταχυνθούν οι εργασίες αποκομιδής των μπάζων; 

4) Έχει συγκροτηθεί η επιτροπή παραλαβής αποκομιδής των μπάζων  από το Δήμο 

σας; Εάν ναι, πότε; Εάν όχι, για ποιον λόγο;     

5) Γνωρίζετε ή όχι ότι η σεισμόπληκτη Βρίσα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα  

της Λέσβου μετά το μεταναστευτικό, καθώς χτυπήθηκε από τον σεισμό  το 85% 

των σπιτιών; Τι θα γίνει όταν αρθεί η επικινδυνότητα του χωριού τον Μάρτιο, 

χωρίς άλλη προειδοποίηση, όπως έχει προαναγγελθεί, αλλά το χωριό θα είναι 

ακόμη γεμάτο μπάζα; 

Ελπίζουμε να αντιλαμβάνεστε πως η κατάσταση, που οδηγεί σε αγανάκτηση τους 

συγχωριανούς μας, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να 

επανέλθουμε, με όποιον τρόπο πλέον κρίνουμε αποτελεσματικότερο, στο ίδιο 

ζήτημα. 

Με τιμή  

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος        Η Γενική Γραμματέας 

 

Κωνσταντίνος Σταυρινός     Αικατερίνη Σκιά 


