
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 27/28-11-2012 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 515/2012      ΘΕΜΑ : «Καταδίκη φαινοµένων 

βίας από φερόµενους ως µέλη του 

πολιτικού κόµµατος της Χρυσής 

Αυγής» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 28η-11-2012 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
υπ αριθµ. 46016/23-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
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 23 δηλαδή : 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος ∆.Σ. 1. Βασιλειάδου Σοφία  

2.  Αναγνώστου Πασχάλης 2. Βεζυρτζής Νικόλαος  

3.  Αντωνίου Αντώνιος  3. Γιαννακίδου Κυριακή  

4. Αποστόλου Στυλιανός 4. Γκουστίλης Θεόδωρος  

5.  Βογιατζής ∆ηµήτριος 5. Καπουσούζη Μαριάνθη  

6. Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.  6. Κοντοπίδης Γεώργιος 

7.  Γκρόζος Παναγιώτης  7. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος  

8. Ηρακλής Βασίλειος 8. Μπίκος Κωνσταντίνος 

9.  Ιγνατιάδης  Θεόδωρος 9. Σαµαράς Νικηφόρος  

10 Καρκατζίνος Νικόλαος  10. Τσιλιάς Χρήστος  

11.  Κουγιάµης Αργύριος    

12. Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

13. Μουστάκας Βασίλειος   

14. Παπαφιλίππου Νικόλαος   

15. Πονερίδης Παναγιώτης    

16. Σαµαράς Σωκράτης    

17. Στάθης Κωνσταντίνος   

18. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραµµατέας ∆.Σ. 
(απεχώρησε στις ανακοινώσεις) 

  

19. Τριανταφυλλίδης Παύλος (απεχώρησε 
στο 10ο θέµα) 

  

20. Τσιολάκης Αριστόβουλος    

21. Φάµελλος Σωκράτης (απεχώρησε στο 2ο 
θέµα) 

  

22. Χίνη ∆ήµητρα (απεχώρησε στις 
ανακοινώσεις) 

  

23. Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του ∆ήµου 
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας και ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος 
προέβη σε ανακοινώσεις – ενηµερώσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τρέχοντα θέµατα.  



 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης 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 ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της «Καταδίκης φαινοµένων 
βίας από φερόµενους ως µέλη του πολιτικού κόµµατος της Χρυσής Αυγής».  
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. 
 
Ο ∆ήµαρχος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα είπε ότι µε αφορµή περιστατικά βίας ατόµων 
που φέρονται ως µέλη της Χρυσής Αυγής, και που παρατηρήθηκαν στα διοικητικά όρια του 
∆ήµου Θέρµης προτείνεται η λήψη απόφασης για την δριµεία καταδίκη τέτοιων γεγονότων 
οποτεδήποτε αυτά συµβαίνουν, ιδιαιτέρως κατά την παρούσα δύσκολη κοινωνικά 
κατάσταση.  
 
Συγκεκριµένα προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να   
 

- καταγγείλει τα φαινόµενα βίας από όπου και εάν αυτή προέρχεται, καθώς και τις 
ακραίες και εκτός νόµου ενέργειες.  

 
- εκφράσει την αλληλεγγύη του στα θύµατα τέτοιων επιθέσεων και θέτει τις κοινωνικές 

υπηρεσίες του ∆ήµου στη διάθεση τους.  
 

- καλέσει τους πολίτες του ∆ήµου Θέρµης να µη σταθούν αδιάφοροι απέναντι σε τέτοια 
γεγονότα, να µην ανεχθούν τέτοιες συµπεριφορές και να καταδικάζουν αυτά 
καταγγέλλοντας τα στα αρµόδια όργανα της πολιτείας και στη ∆ηµοτική Αρχή.   
 

- εκδώσει και να δηµοσιεύσει σχετικό ψήφισµα.  
 
Ο ∆ήµος Θέρµης και οι κοινωνικές υπηρεσίες του θα είναι σε επαγρύπνηση και σε 
συνεργασία µε το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και την Επιτροπή Πολιτογράφησης του 
Νοµού θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των δηµοκρατικών 
θεσµών και αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής 
του χώρου.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του ∆ηµάρχου  καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του 
Ν. 3852/2010   
 
 



 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 
 
Α.  
1. Καταγγέλλει τα φαινόµενα βίας από όπου και εάν αυτή προέρχεται, καθώς και τις ακραίες 
και εκτός νόµου ενέργειες.  
 
2. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στα θύµατα τέτοιων επιθέσεων και θέτει τις κοινωνικές 
υπηρεσίες του ∆ήµου στη διάθεση τους.  
 
3. Καλεί τους πολίτες του ∆ήµου Θέρµης να µη σταθούν αδιάφοροι απέναντι σε τέτοια 
γεγονότα, να µην ανεχθούν τέτοιες συµπεριφορές και να καταδικάζουν αυτά καταγγέλλοντας 
τα στα αρµόδια όργανα της πολιτείας και στη ∆ηµοτική Αρχή.   
 
4. Ο ∆ήµος Θέρµης και οι κοινωνικές υπηρεσίες του θα είναι σε επαγρύπνηση και σε 
συνεργασία µε το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και την Επιτροπή Πολιτογράφησης του 
Νοµού θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των δηµοκρατικών 
θεσµών και αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής 
του χώρου.  
  
Β.  
Εκδίδει το παρακάτω ψήφισµα :  
«Με αφορµή περιστατικό ρατσιστικής διάκρισης  και απειλών από άτοµα που φέρονται ως 
µέλη της Χρυσής Αυγής σε οικογένεια κατοίκων οικισµού του ∆ήµου Θέρµης, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Θέρµης καταδικάζει απόλυτα τα φαινόµενα ρατσιστικής βίας και διακρίσεων και τη 
συµπεριφορά αυτή των µελών της Χρυσής Αυγής, που παραπέµπουν στη φασιστική 
ιδεολογία. 
 
Όπως έχει δηλώσει και σε ψήφισµα του Οκτωβρίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι κάθετα 
αντίθετο µε οποιαδήποτε προσπάθεια διάκρισης και ρατσισµού αλλά και µετατροπής µιας 
ειρηνικής και δηµοκρατικής κοινωνίας σε ένα  καθεστώς που στοχοποιεί τους αδύναµους και 
«ανεπιθύµητους». 
 
Επιπλέον, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης δηλώνει ότι τη δύσκολη αυτή περίοδο που 
διέρχεται η χώρα µας, τα θεσµικά όργανα της πολιτείας και οι αιρετοί εκπρόσωποι των 
πολιτών πρέπει να διαφυλάξουν τα δηµοκρατικά ιδεώδη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, 
την κοινωνική συνοχή και σταθερότητα και την ισοτιµία όλων των πολιτών. ∆εν µπορεί να 
είναι αποδεκτές λογικές ή πρακτικές κοινωνικού ή φυλετικού ρατσισµού και διακρίσεων. 
Παράλληλα κανείς δεν νοµιµοποιείται να επιβάλλει την, κατά τη δική του λογική, τάξη 
ελέγχοντας τους συµπολίτες µας και υποκαθιστώντας τα αρµόδια όργανα της πολιτείας. 
 
Πρέπει να µπει τέλος σε τρόπους συµπεριφοράς σαν και αυτούς της Χρυσής Αυγής που δεν 
αναγνωρίζουν την νοµιµότητα, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανθρωπιά ως στοιχεία της 
κοινωνικής συνοχής. 
 
Ο ∆ήµος Θέρµης συµπαραστέκεται, εντός των θεσµοθετηµένων πλαισίων λειτουργίας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε όλες του τις δυνάµεις, και παρά τα τεράστια προβλήµατα που 
δηµιουργεί στην Αυτοδιοίκηση η πολιτική των µνηµονίων, σε όλους τους συµπολίτες µας που 
έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα προέλευσης και εθνικότητας.  
 
Αυτές τις µέρες ο στόχος όλων µας πρέπει να είναι ένας και κοινός, κανείς αδύναµος να µη 
µείνει µόνος του και αβοήθητος απέναντι στην κρίση. Στην κατεύθυνση αυτή ο ∆ήµος Θέρµης 
αποφασίζει να υπερασπιστεί πολιτικά αλλά και να συµπαρασταθεί µε όλα τα διαθέσιµα 
κοινωνικά εργαλεία που διαθέτει στην συγκεκριµένη οικογένεια και σε κάθε πολίτη που θα 
είναι θύµα τέτοιων συµπεριφορών και να δηµοσιοποιήσει την συγκεκριµένη καταγγελία». 
 



 

 
Το παραπάνω ψήφισµα να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του ∆ήµου Θέρµης, να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να κοινοποιηθεί σε κάθε εµπλεκόµενο φορέα. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  515/2012. 
 
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                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                                Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

         ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΘΕΡΜΗ    06-12-2012 

∆ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 48009 

==================== 
∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
              Τ.Κ. 57001   ΘΕΡΜΗ 
ΠΛΗΡ. :  
ΤΗΛ:  
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.) 
ΤΗΛ: 2313-300740  
FAX: 2310-478201     

 

  ΠΡΟΣ: 

 Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ αριθµ. 515/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε 
την «Καταδίκη φαινοµένων βίας από φερόµενους ως µέλη του πολιτικού κόµµατος της 
Χρυσής Αυγής». 
 
ΣΧΕΤ : 
 
 
 Σας κοινοποιούµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου της 28ης-11-2012, που περιέχει την υπ’ αριθµ. 515/2012 απόφασή 

του. 

 
 

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

           ΤΣΟΛΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

 

 

 

 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 --------------------------------------------------------------- 

 

Στη Θέρµη σήµερα την 06η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 η υπογεγραµµένη 
Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 515/2012 Α.∆.Σ σχετικά µε την καταδίκη 
φαινοµένων βίας από φερόµενους ως µέλη του πολιτικού κόµµατος της Χρυσής Αυγής.   

Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν : 
1. Παπαδοπούλου Μαρία 
2. Νικολαϊδου Ευθυµία 
 Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό. 
 
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση     Οι µάρτυρες 
       1, 
 
 
 
 
       2, 


