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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 8/1-12-2019 έκτακτη ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ν
 

49 «πδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξόζεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα 

δεκηνπξγήζεη λέα θιεηζηή 

δνκή ζην λεζί». 

 

 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη θαη πξνζππνγξάθεη ην θάησζη ςήθηζκα, πνπ ζπληάρζεθε δηαξθνύζεο 

ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ην νπνίν δεηνύληαη : 

 

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. 

 

Η παξάηαμε «Λατθή πζπείξσζε» παξέδσζε δηθό ηεο ςήθηζκα, ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ θη επηπιένλ :  

1) Να θιείζνπλ όια ηα hot-spot θαη λα κε δεκηνπξγεζεί θαλέλα λέν πνπζελά. 
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 Καιινλή, 6 Γεθεκβξίνπ 2019 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

 

ΓΔΛΑΓΩΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 

2) Μεηαθνξά πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ ζε αλζξώπηλα θέληξα θηινμελίαο ζηελ 

επεηξσηηθή Ειιάδα, όπνπ λα ιεηηνπξγνύλ ππεξεζίεο αζύινπ θαη, ζύληνκα θαη κε 

αζθάιεηα, λα πεγαίλνπλ ζηηο ρώξεο πνπ επηζπκνύλ. 

3) Να απνξξνθεζνύλ όινη νη εξγαδόκελνη ησλ hot-spots, σο κόληκν πξνζσπηθό ζε 

θξαηηθέο δνκέο, Δήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο, κε βάζε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. 

4) Να θαηαξγεζεί ε ζπκθσλία Ειιάδαο-Επξσπατθήο Έλσζεο-Τνπξθίαο, ηνπ 

Δνπβιίλν θαη όπνηα άιιε ζπλζήθε ή θαλνληζκόο ηνπο εγθισβίδεη ζηα λεζηά θαη ηε 

ρώξα. 

5) Ιδηαίηεξε κέξηκλα θαη θξνληίδα γηα ηα αζπλόδεπηα παηδηά, επαλελώζεηο 

νηθνγελεηώλ. Καλέλαο αλήιηθνο, έγθπνο θαη επάισηνο ζε αθαηάιιειεο ζπλζήθεο. 

6) Πιήξεο ζεβαζκόο ησλ δηθαησκάησλ ζην άζπιν, όρη ζηελ θαηαζηνιή θαη ηελ 

θαηαπάηεζε ζεκειησδώλ δηεζλώλ θαη θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ. 

7) Όρη ζηα αληηδξαζηηθά θαη επηθίλδπλα κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο ΝΔ γηα ηηο 

αλζξώπηλεο δσέο. 

8) Να απνδεκησζνύλ ζην 100% όζνη θάηνηθνη έρνπλ ππνζηεί δεκηέο από ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ καθξνρξόληνπ εγθισβηζκνύ. 

 

 

     


