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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ 1ο :

Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ της διεκδίκησης των κατοχικών
αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου από την Ελληνική
Κυβέρνηση.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
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6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος
23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα ΕΗΔ 1ο :

Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ της διεκδίκησης των κατοχικών
αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου από την Ελληνική
Κυβέρνηση.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Αργυρούλης που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«ΨΗΦΙΣΜΑ υπέρ της διεκδίκησης των κατοχικών αποζημιώσεων και του κατοχικού
δανείου.
Αξιολογώντας την συγκυρία της στιγμής, το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς προτρέπει την
Βουλή των Ελλήνων όπως μεριμνήσει για τη διενέργεια συζήτησης, που αφορά τις
Γερμανικές Αποζημιώσεις, αλλά και το κατοχικό δάνειο. Πιστεύουμε ακράδαντα, πως
ενδεχόμενη επιτυχής έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, όσο βραχυπρόθεσμη,
μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κι αν είναι, θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του
δημόσιου χρέους της χώρας μας.
Επειδή εμείς οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είμαστε άμεσοι αποδέκτες της
σκληρής πραγματικότητας αλλά και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, σε
σημείο «μη λειτουργίας» για πράγματα που στο παρελθόν ήταν απλά «αυτονόητα»,
ευελπιστούμε στη διενέργεια συζήτησης και ψήφισης σχετικού νομοσχεδίου, ώστε να
ξεκινήσει επιτέλους κάποια στιγμή αυτή η πολύκροτη διεκδίκηση, αλλά και να μάθει ο
Ελληνικός λαός όλη την αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα».
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς θα
καταψηφίσουμε διότι:
1. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων που δεν απαίτησαν το δάνειο είναι διαχρονικές.
2. Το δημόσιο χρέος της χώρας οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες που δεν έχουν
σχέση και δεν συνδέονται με τις αποζημιώσεις.
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3. Οι δημοτικές αρχές, και της Αγιάς, δεν ακολουθούν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική
μόνο από έλλειψη ρευστότητας αλλά και γιατί συμφωνούν με τις κυβερνητικές
πολιτικές και τον ρόλο της Τοπικής Διοίκησης ως "μακρύ χέρι της κυβέρνησης".
4. Για τους πόρους η αντίθεση τους να διεκδικήσουν τα παράνομα παρακρατηθέντα
από την κυβέρνηση δείχνει και την πολιτική τους κατεύθυνση, είναι αστείο να
περιμένουν να "σωθούν" από τις αποζημιώσεις. Εδώ οι κυβερνήσεις χρόνια τώρα
κλέβουν την τοπική διοίκηση και δεν αντιδρούν».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προέδρου,
- την αρνητική ψήφο του κου Μαρούδα Ρίζου και
- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Συντάσσει το παρακάτω ψήφισμα υπέρ της διεκδίκησης των κατοχικών
αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου από την Ελληνική Κυβέρνηση:
ΨΗΦΙΣΜΑ
υπέρ της διεκδίκησης των κατοχικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου.
Αξιολογώντας την συγκυρία της στιγμής, το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς προτρέπει
την Βουλή των Ελλήνων όπως μεριμνήσει για τη διενέργεια συζήτησης, που αφορά
τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, αλλά και το κατοχικό δάνειο. Πιστεύουμε ακράδαντα,
πως ενδεχόμενη επιτυχής έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, όσο βραχυπρόθεσμη,
μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κι αν είναι, θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του
δημόσιου χρέους της χώρας μας.
Επειδή εμείς οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είμαστε άμεσοι αποδέκτες της
σκληρής πραγματικότητας αλλά και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, σε
σημείο «μη λειτουργίας» για πράγματα που στο παρελθόν ήταν απλά «αυτονόητα»,
ευελπιστούμε στη διενέργεια συζήτησης και ψήφισης σχετικού νομοσχεδίου, ώστε να
ξεκινήσει επιτέλους κάποια στιγμή αυτή η πολύκροτη διεκδίκηση, αλλά και να μάθει
ο Ελληνικός λαός όλη την αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινοποίηση του
ψηφίσματος σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς.
Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας Ρίζος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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