
 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 15/21-6-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 251/2016      ΘΕΜΑ :  «¨Έκδοση ψηφίσµατος για την  ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ 
ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 21η-6-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 21089/17-06-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Ακριτίδου Μαρία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

8 Γκιζάρης Στέργιος   

9 Γκουστίλης Θεόδωρος   

 10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17 Λαγός Νικόλαος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Μπίκος Κωνσταντίνος   

20 Πονερίδης Παναγιώτης    

21 Πράτανος Απόστολος     

22 Σαµαράς Σωκράτης   

23 Σαραφιανός Χρήστος    
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24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

25 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

26 Τσολάκης Απόστολος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

28 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 32ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο λόγω της παρουσίας του ∆ικηγόρου κ. 
Χασάπη Παναγιώτη. 
Το 2ο και 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί καθώς και το 14ο , µε το 15ο και 
16ο. 
 
Λόγω απουσίας της προέδρου του ∆.Σ. χρέη προέδρου άσκησε ο αντιπρόεδρος κ. 
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και εισηγούµενος το 3ο εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε 
ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν 
κατεπείγον από το δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να 
αποφασιστεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα 
αυτό είναι κατεπείγον. 
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα 
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
µελών του δηµοτικού συµβουλίου. 
Ύστερα από αυτό o Αντιπρόεδρος πρότεινε να εκδοθεί ψήφισµα για να καταδικάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τη βιαιοπραγία κατά του δηµοτικού συµβούλου και επικεφαλής της 
παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής», κ. ∆ηµητρίου Βλαχοµήτρου, την 13η Ιουνίου 
2016 στον χώρο έξω από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και προς τούτο πρέπει άµεσα να 
εκδοθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 

 
Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον. 
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος αναφερόµενος στο θέµα 
είπε ότι κατά την τελευταία περίοδο, µε αφορµή τη λειτουργία του κέντρου προσωρινής 
φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της ∆.Ε. Βασιλικών υπήρξαν ακραίες αντιδράσεις από 
µικρή µειοψηφία πολιτών, που κατέληξαν µέχρι τη χειροδικία. Ο ∆ήµαρχος, αφού ανέπτυξε 
τις πάγιες θέσεις του ∆ήµου Θέρµης για τον χειρισµό του προσφυγικού ζητήµατος, πρότεινε 
την έκδοση ψηφίσµατος µε το οποίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα καταδικάζει τις ακραίες 
συµπεριφορές καθώς και τη βιαιοπραγία κατά του ∆ηµοτικού Συµβούλου και επικεφαλής της 
παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» κ. ∆ηµήτρη Βλαχοµήτρου. 
 
Επίσης ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το έγγραφο – καταγγελία 
του ∆ηµοτικού Συµβούλου  και επικεφαλής  της παράταξης « Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» 
κ. Βλαχοµήτρου ∆ηµητρίου, ο οποίος καταγγέλλει: «τον Απόστολο Μαυρουδή Ακροδεξιό 
στοιχείο, για βιαιοπραγία ενάντια στον δηµοτικό σύµβουλο ∆ηµήτρη Βλαχοµήτρο την 
13/06/2016 στον χώρο έξω από το κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων στα Βασιλικά και την 
ρατσιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής για την οργάνωση συγκεντρώσεων βίας και µίσους 
ενάντια στους πρόσφυγες και στη φιλοξενία προσφύγων στο δήµο Θέρµης…»  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
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Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του ∆ηµάρχου και τις διατάξεις του ν. 3979/2011, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 
3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 
 

«Κατά την τελευταία περίοδο, µε αφορµή το προσφυγικό ζήτηµα, µια µικρή µειοψηφία του 

πληθυσµού προσπάθησε, χρησιµοποιώντας ακραίες συµπεριφορές, να επιβάλει στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Θέρµης την υιοθέτηση ξενοφοβικής και ρατσιστικής στάσης και συµπεριφοράς. 

Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι δηµοτικές παρατάξεις, δείχνοντας εξαιρετική 

ψυχραιµία και πολιτική ωριµότητα, προσπαθούν, από τη σκοπιά του ο καθένας, να 

συµβάλουν συστηµατικά στην επίτευξη  αποφάσεων που αφενός επιβεβαιώνουν τη βούληση 

του ∆ήµου Θέρµης να συνεισφέρει στη λύση του προβλήµατος της φιλοξενίας των 

προσφύγων στη χώρα, και αφετέρου αποσκοπούν στην ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση των 

προσφύγων που φιλοξενούνται στα όρια του ∆ήµου Θέρµης και στην εµπέδωση του 

αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες.   
Στην πορεία των συνεχών συναντήσεων, συσκέψεων και διαβούλευσης ∆ηµοτικής Αρχής, 
φορέων και κατοίκων, ακραία στοιχεία και µέλη της Χρυσής Αυγής, επιδίδονται σε 
προπηλακισµούς και προσβλητική ρητορική προς µέλη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου και 
∆ηµοτικούς Συµβούλους, που έφτασε µέχρι τη χειροδικία.   
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης, οµόφωνα 

 

1. Καταδικάζει τη βιαιοπραγία πολίτη ενάντια στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµήτριο 
Βλαχοµήτρο, επικεφαλής της παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής», την 
13/06/2016, στον χώρο έξω από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις αποθήκες 
Κορδογιάννη. 

2. Καταδικάζει µεµονωµένες ή οργανωµένες συµπεριφορές προπηλακισµών και 
ύβρεων. 

3. Υπερασπίζεται την ελεύθερη και κατά συνείδηση έκφραση των απόψεων των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καταδικάζει  οποιαδήποτε βίαιη προσπάθεια επιβολής 
απόψεων. 

4. Καλεί την κοινωνία του ∆ήµου Θέρµης να αποµονώσει  τα ρατσιστικά στοιχεία. 
 
Το παρόν ψήφισµα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης και να δηµοσιευθεί 
στην εφηµερίδα «Θέρµης ∆ρώµενα».» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 251/2016. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :             
 
  

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

         ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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