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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 10/30-3-2020 έκτακτη ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ο
 

66 «πδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο ζρεηηθά κε ην ππό 

ζηνηρεία Α/Α (εκπ) : 70/29-

03-2020 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγνύ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζύινπ, θνπ Μεηαξάθε 

Νόηε, πξνο ηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ζέκα 

«Μέηξα πξνζηαζίαο Νήζσλ 

από θξίζε δεκόζηαο πγείαο-

λέεο αθίμεηο» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

Ο Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ, αξλείηαη ηελ ππόδεημε νπνηνπδήπνηε 

ρώξνπ ή δνκήο (μελνδνρείνπ ή άιινπ), πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

παξακνλή ζε θαξαληίλα ησλ πξνζθύγσλ ή κεηαλαζηώλ, πνπ, 

ελδερνκέλσο, ζα αθηρζνύλ ζηα δηνηθεηηθά ηνπ όξηα, από ηελ 1
ε
 

Απξηιίνπ 2020 θη εμήο, εηδηθόηεξα, γηα ηνπο θάησζη αλαθεξόκελνπο 

ιόγνπο :  

 

    1. Είλαη πάγηα θαη ζηαζεξή ε ζέζε ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη ηνπ 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε νπνία έρεη εθθξαζηεί κε πξνεγνύκελε  απόθαζε ηνπ, λα 

αξλεζεί λα δερηεί νπνηαζδήπνηε κνξθήο λέα δνκή ζην λεζί θαη ζην Δήκν Δπηηθήο 

Λέζβνπ, εμ νπ ιόγνπ κε απόθαζή ηνπ έρεη θιείζεη ηε δνκή ηεο Σπθακληάο, πνπ 

ιεηηνπξγνύζε ρωξίο ηηο λόκηκεο αδεηνδνηήζεηο . 

   2.Σήκεξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά, εηδηθά ζηνλ Δήκν Δπηηθήο 

Λέζβνπ, νη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο, κε αξθεηά θξνύζκαηα 

ηνπ θνξνλνϊνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ θαη ηνλ ζάλαην ζπλδεκόηηζζάο καο , πνπ 

είρε ωο ζπλέπεηα ην θιείζηκν ηωλ δνκώλ Υγείαο  θαη εηδηθόηεξα ηωλ δύν Κέληξωλ 

Υγείαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο Δεκνηηθέο Ελόηεηεο, K.Y  Καιινλήο θαη K.Y 
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       Καιινλή, 1 Απξηιίνπ 2020 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΩΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 

Πνιηρλίηνπ, θαη ηε ζέζε ζε θαξαληίλα ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζωπηθνύ ηωλ δνκώλ, 

θαζίζηαηαη απνιύηωο αδύλαηε θαη επηθίλδπλε ε παξακνλή ζηνλ ρεξζαίν ρώξν ηνπ 

Δήκνπ, νπνηνπδήπνηε κεηαλάζηε εηζέιζεη, ρωξίο ηελ ηήξεζε ηωλ λόκηκωλ 

πξνβιεπόκελωλ δηαδηθαζηώλ θαη απηό ηόζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηνπ Δήκνπ καο όζν θαη ηεο πγείαο ηωλ παξάλνκωλ κεηαλαζηώλ. 

Δελ ππάξρεη ρώξνο θαηάιιεινο πξνο παξακνλή κεηαλαζηώλ γηα νπνηνδήπνηε 

κηθξό ή κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηεζεί.    

3.Η πξόηαζε ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ πξνο ηνλ αξκόδην Υπνπξγό είλαη ε 

απνζηνιή θαηάιιεινπ πινίνπ ζην νπνίν λα παξακέλνπλ όζνη ηπρόλ εηζέιζνπλ 

ζηνλ Δήκν καο, από ηα ζαιάζζηα ζύλνξα ηεο πεξηνρήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηε 

ζπλέρεηα ζε άιιεο δνκέο ζηελ ελδνρώξα κεηά ηε ιήμε ηεο θαξαληίλαο.  

 

 


