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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 11/9-4-2020 έκτακτη ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ο
 

72 «πδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο, ζρεηηθά κε ην 

αίηεκα πνπ ππεβιήζε ζην 

Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ, 

θν Σαμηάξρε Βέξξν, εθ 

κέξνπο ηνπ Αζηπλνκηθνύ 

Γηεπζπληή Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

θνπ Διεπζέξηνπ 

Νηνπξνπληνύ, ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ηεο Έλσζεο Ληκεληθώλ 

Τπαιιήισλ, θ.θ. 

Γαξνπθαιηά θαη 

Κνπηξνκπίια, θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Ηαηξηθνύ 

πιιόγνπ, θνπ Παλαγηώηε 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ stage 2 ηεο 

πθακηλέαο σο ρώξν πεξηνξηζκνύ (θαξαληίλαο) ησλ παξαλόκσο εηζεξρνκέλσλ 

ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είλαη ζε 

ηζρύ ηα πεξηνξηζηηθά  κέηξα γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο ή κέρξη λα γίλεη δεθηό 

πξνεγνύκελν αίηεκα ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ λαύισζε πινίνπ από ηελ 

Κπβέξλεζε, θαη ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 

 

1.Με ηελ ιήμε  ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο(θαξαληίλαο) νη 

παξαλόκσο εηζεξρόκελνη κεηαλάζηεο ζα απνκαθξύλνληαη άκεζα θαη 

αξκνδίσο. 

2.Σν stage 2 ζα ιεηηνπξγεί θάησ από ηνλ απζηεξό θαη απνθιεηζηηθό έιεγρν 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαη ππό ηελ επνπηεία 

θιηκαθίνπ ηνπ ΔΟΓΤ. 

3.Απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή θαζ’ νηνδήπνηε ηξόπν(αθόκα θαη ηεο ζίηηζεο ησλ 
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       Καιινλή, 11 Απξηιίνπ 2020 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΩΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

Πξνβέηδα (πνπ 

εθπξνζσπήζεθε από ην 

κέινο ηνπ πιιόγνπ, θν 

Εετκπέθε), γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο 

πγείαο ησλ Γεκνηώλ, ησλ 

ζηειερώλ ησλ σκάησλ 

Αζθαιείαο θαη ησλ Ηαηξώλ 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηεο 

πεξηνρήο» 

κεηαλαζηώλ) ΜΚΟ ή ηεο ίδηαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

4. Η εηζήγεζε απηή, γίλεηαη ιόγω ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο ζηε ρώξα καο αιιά 

θαη ζηε γείηνλα ρώξα ελ κέζω παλδεκίαο θαη δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπηωζε 

απνδνρή ιεηηνπξγίαο κόληκεο ή πξνζωξηλήο δνκήο θηινμελίαο κεηαλαζηώλ ζηα 

όξηα ηνπ Δήκνπ καο» 

 


