
 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 31/30-10-2013 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  561/2013 

[ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ] 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος για την έλλειψη ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας της 

Νήσου Λέσβου 
 

                Σήμερα την  30η  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ το 

Δημ .Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου ύστερα από την 89400/25-10-2013πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

             Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

σαράντα πέντε (45) μέλη του Δημ. Συμβουλίου, ήταν: 

                              ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1.  Ζαφειρίου Παναγιώτης- 

    Πρόεδρος 

31 

 

Σουπιάδου 

Βαμβουρέλλη Αθηνά 

1 Σπανιά Ζαχαρούλα 

2.  Κυρατζής-Χρυσοστόμου 

Ευστράτιος 

-Αντιπρόεδρος 

32 Σταμάτης Παναγιώτης 2 Γιαβάσης Ευάγγελος 

3.  Χοχλάκα Βασιλική-  

    Γραμματέας 

33 Ταξείδης Αριστείδης 3 Χατζηκομνηνός 

Αριστείδης 

4.  Αθανάσης Θεμιστοκλής 34 Χατζηχρήστος Ιγνάτιος 4 Πάλλης Γεώργιος 

 

5.  Αθανασιάδης Απόστολος 35 Αργυρίου Χρύσανθος 5 Κύτελης Ευστράτιος 

6.  Αντωνέλλη Αναστασία   6 Κάσσιος Δημήτριος 

7.  Αστυρακάκης Κων/νος   7 Ψαρρόπουλος Κων/νος 

8.  Βατός Ιωάννης   8 Αλεξίου Ευστράτιος 

9.  Βελούτσος Δημήτριος   9 Κατράνης Νικόλαος 

10.  Βουνάτσος Γεώργιος   10 Φραγκόπουλος 

Κων/νος 

11.  Γυμνάγος Προκόπιος     

12.  Δόλκα Σοφία     

13.  Ζαφειρίου Δημήτριος     

14.  Καραγεωργίου Ευστράτιος     

15.  Κορδώνης Χρήστος     

16.  Κοτζαδημητρίου Κων/να     

17.  Κουμαράς Αντώνιος     

18.  Κουνιαρέλλης Ηλίας     

19.  Κυριαζής Γεώργιος     

20.  Σάββα Περσεφόνη     

21.  Λεμονός Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  

22.  Λουκαδέλλης Κων/νος 1   ΙΠΠΕΙΟΥ   



23.  Μαρινάτος Σωτήριος 2  ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ   

24.  Μουτζούρης Δημήτριος 3 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ   

25.  Παλαιολόγος Ευάγγελος 4 ΛΑΦΙΩΝΑ   

26.  Πολίτης Σταύρος 5 ΑΝΤΙΣΣΑΣ   

27.  Παρασκευαίδης Παναγ. 6 ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ   

28.  Πατερέλλης Παντελεήμων 7 ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ   

29.  Πατέστος Απόστολος 8 ΒΡΙΣΑΣ   

30.  Πνακά Ταξιαρχούλα     

 

Ο Δήμαρχος κ.Βουνάτσος προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νίκη Χωριατέλλη, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών.     

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι Δημ. Τοπ.Κοινοτήτων: 

Μυτιλήνης,Πολιχνίτου,Πλωμαρίου,Αντίσσης,Πελόπης,Αφάλωνα,Πλαγιάς,Αγιάσου,Περάμα

τος,Αμπελικού,Νάπης,Βρίσας,Λισβορίου,Παρακοίλων,Μεγαλοχωρίου,Λ.Θερμής,Πέτρας,Σ

κουτάρου,Στύψης,Υψηλομέτωπου,Λαφιώνα. 

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.Βελούτσος 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παρασκευαϊδης. 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σταμάτης,Πατερέλλης,Λεμονός,Παλαιολόγου 

Μετά τη λήξη ψηφοφορίας του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. .Αργυρίου,Βαμβουρέλλη, Κοτζαδημητρίου, 

Βελούτσος,Λεμονός,Κάσσιος, 

Πατερέλλης,Χοχλάκα,Ψαρόπουλος. 

Μετά τη λήξη ψηφοφορίας του 34υ θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κυρατζής και Αργυρίου 

Μετά τη λήξη ψηφοφορίας του 42υ θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η 

Δημοτική Σύμβουλος κα Δόλκα. 

          

         Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, που κατέθεσε την από 30-10-2013 

εισήγησή του  με θέμα: έκδοση ψηφίσματος για την έλλειψη ακτοπλοϊκής 

συγκοινωνίας της Νήσου Λέσβου, λόγω της επιδείνωσης του 

προβλήματος, με τεράστιες συνέπειες για το Νησί μας, αλλά και για 

όλη τη νησιώτικη περιοχή και ζήτησε τη συζήτηση του θέματος που δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη: 

 

 

 

 

 

 



       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει το αν το θέμα είναι 

κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

       Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη 

συζήτησή του. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος που είπε: 

            Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

      Έχω την τιμή να θέσω στο Σώμα προς ψήφισιν, το ακόλουθο 

ψήφισμα: 

  Επειδή ο νησιωτικός Δήμος μας υποφέρει από την έλλειψη 

ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και με το λεκανοπέδιο της Αττικής και με τη 

Θεσσαλονίκη και Καβάλα και με την ενδονησιωτική σύνδεσή του με αξιόπλοα 

και σύγχρονα επιβατικά σκάφη, ομοίως δε, και με αεροπορική συγκοινωνία.  

 Επειδή η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί κατά το τρέχον έτος με 

τεράστια βλάβη του ιδιωτικού, δημόσιου και εθνικού συμφέροντος του νησιού 

μας, αλλά και όλης της νησιωτικής περιοχής του, ιδίως της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου. 

 Επειδή η τραγική αυτή κατάσταση έχει οδηγηθεί στο απροχώρητο, 

συνέπεια του οποίου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Αθανάσιος 

Γιακαλής, συνεκάλεσε χθες, 29 Οκτωβρίου 2013, το μεσημέρι, ειδική 

σύσκεψη, στην οποία παρέστησαν Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, 

Περιφερειακή Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, 

Εργατικών Κέντρων, Αντιπρόσωποι Τουριστικών Πρακτόρων, 

Ξενοδοχειακών Οργανώσεων, και λοιποί εκπρόσωποι της οικονομικής, 

αναπτυξιακής και κοινωνικής ζωής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου και οι Βουλευτές κ. Γιάννης Ζερδελής  (ΣΥΡΙΖΑ) και Τέρενς Κουίκ 

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ), κατά την οποία αποφασίσθηκε η συγκρότηση 

επιτροπής αγώνα υπό τον κ. Περιφερειάρχη και μέλη τους Δημάρχους και 

εκπροσώπους  των ως άνω φορέων Αυτοδιοίκησης – οικονομικών – 

κοινωνικών, η οποία θα επισκεφθεί τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας 

και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και εν αποτυχία επιλύσεως, από 

αυτόν του κολοσσιαίας ως άνω σημασίας  προβλήματος για τους νησιώτες  

της Περιφέρειάς μας, κατ’ ακρίβειαν ζωής ή θανάτου, να επισκεφθεί  τον 

ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τους 

Αρχηγούς των κομμάτων και εν αδυναμία επιλύσεως του προβλήματος 

τούτου, να προβεί η επιτροπή σε κινητοποιήσεις δυναμικών μορφών αγώνα, 

μέχρις οριστικής επιλύσεώς του. 

 

 

 



 

 

 

 

Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου: 

Α) Εγκρίνει τα αποφασισθέντα κατά την ως άνω σύσκεψη. 

Β) Ειδικότερα δε, σε ό,τι αφορά το νησί – Δήμο Λέσβου, απαιτεί: 

α) την καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση του προς και από Πειραιά και την 

προέκταση της με Λήμνο – Άγιο Ευστράτιο – Θεσσαλονίκη ή Καβάλα. 

β) την αποτελεσματική ακτοπλοϊκή ενδοεπικοινωνία της Λέσβου με τα 

υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας κατά τρόπο προγραμματισμένο και ασφαλή  

γ) για την πυκνότερη αεροπορική σύνδεση και με την Αθήνα και με τη 

Θεσσαλονίκη και μεταξύ των νησιών  

δ) τη μείωση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, τα οποία σήμερα είναι 

πανάκριβα. 

ε) και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες 

θα επακολουθήσουν σε περίπτωση μη επίλυσης του ως άνω κολοσσιαίας 

σημασίας προβλήματος, κινητοποιώντας στο νησί μας τους συνδημότες μας 

και όλους του φορείς του νησιού μας.  

 Το παρόν να επιδοθεί προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον 

κ. Πρωθυπουργό, τους Βουλευτές του Νομού μας, τον τοπικό και αθηναϊκό 

τύπο. 

Το λόγο πήραν δημ. σύμβουλοι, που είπαν: κ. Πατερέλλης[το θέμα είναι 

πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να εξαντληθεί με ένα ψήφισμα, ζητώ να 

καταγγείλουμε τους εφοπλιστές και γενικά τα θέματα επιδότησης άγονων 

γραμμών, να συστήσουμε επιτροπή και να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις, 

με μεθόδευση], κ. Παλαιολόγος: Δεν πιστεύουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα, 

θυμόμαστε όλοι ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα προβλήματα στις 

ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες χειροτερεύουν και ας ξοδεύονται εκατοντάδες 

εκατομμύρια κάθε χρόνο για επιδοτήσεις των εφοπλιστών.Συμφωνούμε με το 

σχέδιο ψηφίσματος , αλλά προτείνουμε  να αναληφθούν οι ακτοπλοϊκές 

συγκοινωνίες από δημόσιο φορέα με κοινωνικό έλεγχο, σύγχρονα πλοία, 

συχνά δρομολόγια και φθηνά εισιτήρια και ναύλα που θα ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των νησιωτών μας. Οι κ.κ Πολίτης, Παρασκευαϊδης τόνισαν 

την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Νησί, εξαιτίας των 

ακτοπλοϊκών προβλημάτων. 

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στ’ 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά μετά  την  οποία,   

 



 

 

    ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

(α).-τις διατάξεις του άρθρου 67  του νόμου 3852/2010 

(β).-την εισήγηση του κ. Δημάρχου 

 

Αποφασίζει   ομόφωνα 

 

 

Συμφωνεί με το σχέδιο ψηφίσματος του κ. Δημάρχου και  την πρόταση του 

δημ. συμβούλου κ. Παλιολόγου, όπως παρακάτω: 

               Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος, όπως παρακάτω: 

       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Α) Συμφωνεί με τα αποφασισθέντα στη σύσκεψη φορέων της Λέσβου κατά 

την οποία αποφασίσθηκε η συγκρότηση επιτροπής αγώνα υπό τον κ. 

Περιφερειάρχη και μέλη τους Δημάρχους και εκπροσώπους  των ως άνω 

φορέων Αυτοδιοίκησης – οικονομικών – κοινωνικών, η οποία θα επισκεφθεί 

τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη 

και εν αποτυχία επιλύσεως, από αυτόν του κολοσσιαίας ως άνω σημασίας  

προβλήματος για τους νησιώτες  της Περιφέρειάς μας, κατ’ ακρίβειαν ζωής 

ή θανάτου, να επισκεφθεί  τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. 

Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τους Αρχηγούς των κομμάτων και εν αδυναμία 

επιλύσεως του προβλήματος τούτου, να προβεί η επιτροπή σε 

κινητοποιήσεις δυναμικών μορφών αγώνα, μέχρις οριστικής επιλύσεώς του. 

Β) Ειδικότερα δε, σε ό,τι αφορά το νησί – Δήμο Λέσβου, απαιτεί: 

α) την καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση του προς και από Πειραιά και την 

προέκταση της με Λήμνο – Άγιο Ευστράτιο – Θεσσαλονίκη ή Καβάλα. 

β) την αποτελεσματική ακτοπλοϊκή ενδοεπικοινωνία της Λέσβου με τα 

υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας κατά τρόπο προγραμματισμένο και ασφαλή  

γ) για την πυκνότερη αεροπορική σύνδεση και με την Αθήνα και με τη 

Θεσσαλονίκη και μεταξύ των νησιών  

δ) τη μείωση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, τα οποία σήμερα είναι 

πανάκριβα. 

 

 

 

 



 

 

ε) και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες 

θα επακολουθήσουν σε περίπτωση μη επίλυσης του ως άνω κολοσσιαίας 

σημασίας προβλήματος, κινητοποιώντας στο νησί μας τους συνδημότες μας 

και όλους του φορείς του νησιού μας.  

Γ] Ζητά την ίδρυση δημόσιου φορέα κοινωνικά ελεγχόμενου που θα αναλάβει 

τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με σύγχρονα αξιόπιστα πλοία, συχνά 

δρομολόγια, φθηνά εισιτήρια και ναύλα που με κεντρικό προγραμματισμό θα 

ανταποκρίνονται  στις ανάγκες των κατοίκων των νησιών και θα συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη.  
 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και κάθε άλλη 

παραπέρα ενέργεια. 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

     Συμβουλίου Λέσβου                                                           

 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              

Πιστό απόσπασμα 

Μυτιλήνη  4/11/2013 

Με εντολή Δημάρχου 

Η ΕΙΔ.ΓΡΑΜ.ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. 


