
                
 

[1] 
 

 

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 18-5-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 137 / 2015 
 
ΘΕΜΑ: Εγκριση ψηφίσµατος για τις γερµανικές αποζηµιώσεις.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 18ην του µήνα Μαϊου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6519/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και κα Κόπτη 
Ελενη και Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπ΄ όψιν των µελών το 
κατατεθέν  ψήφισµα της παράταξης «Ενότητα για αλληλεγγύη και ανατροπή» µε θέµα την καταβολή 
των γερµανικών αποζηµιώσεων και καλεί τα µέλη να τοποθετηθούν επι του ψηφίσµατος. 
 
Ακολούθησε η αναλυτική τοποθέτηση των µελών οι οποίοι οµόφωνα εξέφρασαν την συµφωνία τους.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το ψήφισµα της παράταξης «Ενότητα για αλληλεγγύη και 
ανατροπή», τις τοποθετήσεις των µελών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
 

Α). Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισµα για την καταβολή των γερµανικών αποζηµιώσεων: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την τακτική του συνεδρίαση της 18/05/2015 αποφάσισε 
οµόφωνα υπέρ της διεκδίκησης των γερµανικών αποζηµιώσεων-επανορθώσεων, του 
κατοχικού δανείου και των κλεµµένων αρχαιολογικών θυσαυρών, στηρίζοντας την απόφαση 
της Βουλής των Ελλήνων να διεκδικήσει αποζηµιώσεις και επανορθώσεις για τις θηριωδίες 
των Γερµανών, καθώς και ο Νοµός Θεσσαλονίκης έχει υποστεί καταστροφές και βιαιότητες 
την περίοδο της Κατοχής, µε αποκορύφωµα το κάψιµο και τη δολοφονία 149 γυναικόπαιδων 
στις 2 Σεπτεµβρίου 1944, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.  
 Η Γερµανία έχει τη νοµική, την ιστορική αλλά προπάντος την ηθική υποχρέωση να 
εκπληρώσει τα χρέη της απέναντι στην Ελλάδα.  
 Η διεκδίκηση αυτή έχει σκοπό την αποκατάσταση της αίσθησης δικαίου ανάµεσα 
στους λαούς, την ανάδειξη της ιστορικής µνήµης.  

 Με ενότητα και οµοψυχία, χωρίς αισθήµατα εκδίκησης προς το γερµανικό λαό, µακριά από 
εθνικιστικές κραυγές, αλλά µε πίστη και αποφασιστικότητα για δικαιοσύνη µπορούµε να 
αποτρέψουµε παρόµοια εγκλήµατα στο µέλλον. 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 137/ 2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 19 - 5 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


