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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Για την ενημέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών σας, σας γνωστοποιούμε 

ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην 

Δημάρχου Μήθυμνας, Κώστα Δούκα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μυτιλήνη,  12 Ιουλίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ  ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΚΑ 
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου 

συντάσσει ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: 

 

 Αποτίνοντας  φόρο τιμής στον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Μήθυμνας, ενός 

ανθρώπου ταυτισμένου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους λαϊκούς αγώνες, 

ενός άξιου, ανιδιοτελή, ακούραστου, πρωτοπόρου με υψηλή αίσθηση ευθύνης 

και ιδιαίτερα αγαπητού από τους συμπολίτες του, 

 

 Αναγνωρίζοντας την αγωνιστικότητα, τον επαγγελματισμό και την επιμονή 

του στην καθημερινή αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα του τόπου μας, 

χαρακτηριστικά που τον περιέβαλλαν σε όλη την πολιτική  θητεία, αλλά και την 

προσωπική ζωή του εν γένει,  

  

 Εκτιμώντας τη μεγάλη του προσφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην 

τοπική κοινωνία, καθώς οραματίστηκε και υλοποίησε ένα πρότυπο τουριστικής 

ανάπτυξης της Μήθυμνας, που βασιζόταν στο σεβασμό του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος και στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, ιδέες εξαιρετικά 

καινοτόμες για την εποχή του, δικαιωμένες απολύτως σήμερα,  

 



 

 

   Αποδίδοντας  τη δέουσα τιμή στον άνθρωπο που διακρίθηκε σε όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής του, τόσο μέσα από τη θέσεις που κατείχε στην τοπική 

αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς, με γνώμονα το κοινό καλό και το δημόσιο 

συμφέρον 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. Να παραστεί κατά την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του 

2. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους οικείους 

του εκλιπόντος 

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του 

4. Να γίνει η κηδεία με δαπάνη του Δήμου Λέσβου 

 

 


