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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 6/29-2-2020 έκτακτη ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος 

Δήμος Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ο
 

37 «Δλεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Σνπηθώλ πκβνπιίσλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην 

πξνζθπγηθό-

κεηαλαζηεπηηθό. Λήςε 

απόθαζεο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πνξεία θαη 

δξάζε ηνπ Γήκνπ» 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δκκέλεη ζηελ ππ’ αξηζκ. 49/2019 πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ, ε 

νπνία, πιελ ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή, έρεη σο θάησζη : 

1) Κακία λέα δνκή ζηε Λέζβν,  

2) Άκεζε απνζπκθόξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκώλ, 

3) Απνηειεζκαηηθόηεξνο έιεγρν ησλ ξνώλ, 

4) Γηαηήξεζε κόλν κηαο κηθξήο δνκήο ππνδνρήο, θη όρη θηινμελίαο, από ηηο 

πθηζηάκελεο, γηα ηε γξήγνξε θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηώλ. 

5) ύζηαζε Γηαδεκνηηθήο Δπηηξνπήο, κε ζπληνληζηή ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, γηα ηελ παξαθνινύζεζε θη αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

6) Έιεγρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ΜΚΟ. 
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Σα κέιε ηεο Παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» ζπκθσλνύλ κε ηα σο άλσ, 

δηαθνξνπνηνύλ, δε, ηε ζέζε ηνπο σο πξνο ην ζεκείν (1) θαη δεηνύλ λα κελ ππάξρεη 

«θακία απνιύησο Γνκή» ζηε Λέζβν. 

 

Β) πληάζζεη ςήθηζκα ην νπνίν έρεη σο θάησζη :  

1. Υαηξεηίδεη ηνλ αγώλα ηνπ ιεζβηαθνύ ιανύ πνπ εμαλάγθαζε ζε 

ππνρώξεζε, κε ηελ ηξηήκεξε αληίζηαζή ηνπ, ηα , απεζηαικέλα από ηελ 

θπβέξλεζε, ΜΑΣ θαη αλαραίηηζε  ηελ αλαίηηα θαη βάξβαξε επίζεζή ηνπο. 

2. Θεσξεί όηη ην απνηέιεζκα απηνύ ηνπ αγώλα απνηειεί παξάδεηγκα γηα 

ην ηί κπνξεί λα επηηύρεη ε ελόηεηα ελόο ιανύ απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε 

πξόβιεκα όζν κεγάιν θαη αλ θαίλεηαη. 

3. Υαηξεηίδεη ην πάγσκα ηεο επίηαμεο ζηελ  «Καξάβα» θαη δεηά ηελ 

πιήξε άξζε ηεο επίηαμεο απηήο. 

4. Υαηξεηίδεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ   ελδερνκέλνπ δεκηνπξγίαο λένπ 

θιεηζηνύ θέληξνπ θύιαμεο κεηαλαζηώλ ζηελ πεξηνρή «Καβαθιή – Καξάβα» 

Λέζβνπ πνπ επηηεύρζεθε κεηά ηνλ ελσηηθό αγώλα ηνπ ιεζβηαθνύ ιανύ.. 

5. Γηαηξαλώλεη ηελ απαίηεζή ηνπ λα κελ γίλεη πνπζελά ζην λεζί λέα δνκή 

θαη λα απνζπκθνξεζεί άκεζα ε Μόξηα. 
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6. Εεηά από ηελ θπβέξλεζε λα επηδηώμεη κε όια ηα κέζα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ «Γνπβιίλνπ 3» θαη ησλ δηαηάμεώλ  ηνπ πνπ νδήγεζαλ ζην λα γίλνπλ ηα 

λεζηά ηνπ Α. Αηγαίνπ ηα αλνηρηά  HOTO SPOT ηεο Δπξώπεο.. 

7. Εεηά από ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ λα επηκεξηζηνύλ ηνλ ηεξάζηην αξηζκό 

κεηαλαζηώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα θαη λα επηδείμνπλ νπζηαζηηθή 

αιιειεγγύε ζηελ Υώξα καο πνπ απνηειεί κέινο ηεο Δπξώπεο. 

8. Εεηά ηελ θαηάπαπζε ησλ πνιέκσλ πνπ νδεγνύλ ζηνλ εθπαηξηζκό ησλ 

αλζξώπσλ από ηηο εζηίεο ηνπο νδεγώληαο ζηνπο ζηνλ δξόκν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο.   

9. Εεηά ηελ απνζηνιή βνήζεηαο θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ ζηηο θησρέο ρώξεο ηνπ Γ’ θόζκνπ ώζηε νη 

πιεζπζκνί λα κπνξνύλ λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή δσή θαη κέλνπλ ζηηο ρώξεο 

ηνπο. 

10. Απαηηεί ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ από ηελ 

θπβέξλεζε κε ζεβαζκό ζηα εζληθά ζύλνξα ηεο Διιάδαο, ηελ δσή ησλ ληόπησλ 

θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ κεηαλαζηώλ . 

11.  Απνθαζίδεη λα επηζπλαθζεί ην παξόλ ςήθηζκα ζηελ απόθαζε ηνπ Γ.. 

θαη λα δνζεί ζηελ δεκνζηόηεηα. 
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       Καιινλή, 3 Μαξηίνπ 2020 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΩΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 


