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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης/10-06-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 64/2020 

ΘΕΜΑ: 
 

Αντιστήριξη Μνημείου Πεσόντων κατά την περίοδο 1940-1944 
στον οικισμό Καταφυγίου. 

 Στο Βελβεντό, στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:00, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε 
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1482/05-06-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος  Τέτος Νικόλαος (Απείχε στο 9ο 

θέμα) 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος  Θεοχαροπούλου Ελευθερία 

(Απείχε στο 9ο θέμα) 
3 Αγγέλης Δημήτριος  Μανώλας Αριστείδης (Απείχε στο 

9ο θέμα) 
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μυλωνά Κατίνα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
         



[2] 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, απείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της 
Μείζονος Αντιπολίτευσης, κ. Τέτος Νικόλαος, κ.  Θεοχαροπούλου Ελευθερία και ο κ. 
Μανώλας Αριστείδης. 

Η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής: 

Στην Κοινότητα Καταφυγίου σε δημοτικό χώρο, απέναντι από το Δημοτικό 
Σχολείο Καταφυγίου υπάρχει μνημείο από το έτος 1985, το οποίο από το 2017 
παρουσίασε στα θεμέλιά του εκτεταμένες φθορές και κινδυνεύει να καταρρεύσει. 

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 1/10/2019 του μόλις επανασυσταθέντος και 
επαναλειτουργούντος από 1/9/2019 Δήμου Βελβεντού ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Καταφυγίου έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της αντιστήριξης του μνημείου, 
ενημερώνοντας παράλληλα το Δ.Σ., ότι εκκρεμεί αίτημα του δημότη Καταφυγίου κου 
Κατσιούλη Αθανασίου για διεκδίκηση του χώρου του μνημείου ως ιδιοκτησίας του. Για 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο συγκεκριμένο οικόπεδο εκκρεμεί η διαδικασία της 
οριστικής ανάρτησης από το Εθνικό Κτηματολόγιο, μετά τις υποβληθείσες ενστάσεις, 
των νομίμων δικαιούχων. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βελβεντού έχει αναγνωριστεί 
προσωρινά δικαιούχος του ΚΑΕΚ 270520130009, εκτάσεως 53,027 τ.μ. (το μνημείο 
και ο γύρωθεν χώρος), ενώ ο κ. Κατσιούλης έχει αναγνωριστεί προσωρινά 
δικαιούχος του όμορου ΚΑΕΚ 270520130007, εκτάσεως 116,088τμ, για το οποίο 
όμως ο Δήμος νομίμως έχει καταθέσει την υπ' αριθμ. πρωτ. 27052/34/18-4-19 
ένστασή του προς το Εθνικό Κτηματολόγιο (ένσταση, η οποία, έχει αρκετές 
πιθανότητες να γίνει δεκτή), προκειμένου να αναγνωριστεί ως δημοτική έκταση και 
αυτή των 116,088τμ.   

Το Δ.Σ. δεν συζήτησε επί της ουσίας το θέμα και επιφυλάχθηκε να ζητήσει την 
γνώμη νομικού.  

Στις 3/10/2019 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καταφυγίου επανήλθε με αίτησή 
του προς το Δ.Σ. ζητώντας την αντιστήριξη του μνημείου και ταυτόχρονα την «εν 
ευθέτω χρόνω» απομάκρυνση του μνημείου με βάση αίτημα του δημότη κ. Κατσιούλη 
για την ιδιοκτησία του χώρου.  

Στις 22/10/2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την 8/2019 απόφασή 
της ανέθεσε σε πληρεξούσιο δικηγόρο να επιληφθεί του θέματος με παροχή 
γνωμοδότησης για το αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας, όσον αφορά την 
αντιστήριξη του μνημείου, την διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επιπλέον 
την εξέταση του αιτήματος της μεταφοράς του μνημείου. Κυρίως όμως να αποφευχθεί 
η λήψη απόφασης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς προηγούμενη νομική 
συνδρομή, διότι ενδεχομένως θα δημιουργεί κεκτημένα υπέρ του αιτούντος και εις 
βάρος του Δήμου.   

Στις 11/12/2019 ο δημότης κ. Κατσιούλης κατέθεσε αίτημα στον Δήμο 
Βελβεντού με το οποίο ζητούσε την απομάκρυνση του εν λόγω μνημείου από την 
σημερινή του θέση, παραθέτοντας δικαιολογητικά για το ότι ο χώρος αποτελεί 
ιδιοκτησία του και ότι κάποτε παραχωρήθηκε από συγγενείς του στην Κοινότητα 
Καταφυγίου για την τοποθέτηση του μνημείου. Σήμερα όμως αιτείται την 
απομάκρυνση του μνημείου διότι όπως υποστηρίζει ο χώρος είναι ιδιωτικός και επειδή 
θέλει στο σημείο που υπάρχει το μνημείο να ανοίξει δίοδο στο οικόπεδό του που 
χωροθετείται στα κατάντη του μνημείου και δεν έχει καμία πρόσβαση σε δρόμο.   

Στις 18/5/2020 επιδόθηκε με δικαστικό κλητήρα στον Δήμαρχο Βελβεντού 
εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση δεκατριών (13) δημοτών του 
Καταφυγίου με την οποία διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση αντιμετώπισης του 
θέματος εκ μέρους του Δήμου επιφυλασσόμενοι μεταξύ των άλλων να στραφούν 
εναντίον του Δημάρχου για παράβαση καθήκοντος.  

Στις 26/5/2019 ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατέθεσε στο Δήμο Βελβεντού την 
γνωμοδότησή του η οποία έχει ως εξής (απόσπασμα):  

«Αφού έλαβα υπόψιν τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ως άνω νομικές 
διατάξεις και την ερμηνεία τους, από τις οποίες προκύπτει ότι ο Δήμος 
Βελβεντού διαθέτει πολλά νομικά επιχειρήματα για την διατήρηση της 
περιουσίας του κατά τη διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του Εθνικού 
Κτηματολογίου ή και την πιθανή μεταγενέστερη αντιδικία στα Δικαστήρια, 
προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού:  

» α) αναφορικά με το αίτημα της αντιστήριξης του μνημείου, προτείνω 
να γίνει δεκτό με τις εξής προϋποθέσεις: ότι ο Δήμος, λαμβάνοντας την 
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σχετική απόφαση, θα επιφυλαχθεί των νομίμων δικαιωμάτων του, διότι (και 
μέχρι την περάτωση της σχετικής διαδικασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και 
πιθανής μεταγενέστερης δικαστικής διεκδίκησής του) ο χώρος του μνημείου 
και γύρωθεν αυτού αποτελεί δημοτική ιδιοκτησία. Επίσης, δεν θα υπάρξει 
καμία δέσμευση του Δήμου κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον όμορο 
ιδιοκτήτη (κ. Κατσιούλη), δηλαδή το γεγονός της εκτέλεσης των εργασιών δεν 
θα δεσμεύσει τον Δήμο σε οποιαδήποτε αξίωση του όμορου ιδιοκτήτη. Σε 
περίπτωση άρνησής του, δηλαδή παρεμπόδισης των εργατών και των 
μηχανημάτων του Δήμου να διέλθουν από την ιδιοκτησία του για να τελέσουν 
τις απαραίτητες εργασίες ή σε περίπτωση που θέσει διάφορες αξιώσεις για να 
επιτρέψει τη διέλευση αυτή, τότε ο Δήμος μπορεί να κινηθεί δικαστικώς με 
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την ταχεία έκδοση αποφάσεως. 

» β) αναφορικά με το αίτημα της μεταφοράς του μνημείου, προτείνω 
ότι μέχρι την περάτωση της σχετικής διαδικασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο 
και πιθανής μεταγενέστερης δικαστικής διεκδίκησής του, να μην ληφθεί 
σχετική απόφαση, διότι -και με δεδομένο ότι έχει ανοιχθεί μία διαδικασία 
αμφισβήτησης με κατάθεση ενστάσεων τόσο από τη μεριά του Δήμου όσο και 
από τη μεριά του ιδιώτη ενώπιον του Κτηματολογίου- μία τέτοια απόφαση 
έρχεται σε αντίθεση με τις έως τώρα ενέργειες του Δήμου και τον τοποθετεί 
σε μειονεκτική θέση στην υπόθεση της διεκδίκησης της δημοτικής περιουσίας. 
Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσιζε να δεχθεί την εισήγηση του Προέδρου 
του Καταφυγίου για 'μεταφορά εν ευθέτω χρόνω', αυτό το χρονικό σημείο 
(της μεταγενέστερης μεταφοράς) θα έπρεπε να είναι μόνο μετά το πέρας της 
διαδικασίας που αφορά την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο και τελεσιδικίας πιθανής αντιδικίας στα πολιτικά 
δικαστήρια και ανάλογα με τις αποφάσεις που θα εκδοθούν –οπότε και είναι 
το ορθό τότε να ληφθεί η σχετική απόφαση». 

 
Στις 1/6/2020 ο κ. Κατσιούλης και μετά την γνωμοδότηση του νομικού, 

απέστειλε συμπληρωματικά έγγραφα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου του 
μνημείου και ζήτησε να προστεθούν στην με αριθμό πρωτοκόλλου 963/13-12-2019 
αίτησή του. Συγκεκριμένα κατέθεσε: α) Την με ημερομηνία 19/5/2020 υπεύθυνη 
δήλωση της συνταξιούχου γραμματέως της πρώην Κοινότητας Καταφυγίου κας 
Ξεφτέρη Μαρίας, β) Την με ημερομηνία 4/5/2019 υπεύθυνη δήλωση του κ. Δημόκα 
Δημητρίου και γ) την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας περίφραξης με 
συρματόπλεγμα. Στα εν λόγω έγγραφα, που κοινοποιούνται και στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας δίνονται πρόσθετες πληροφορίες από την πλευρά του κ. 
Κατσιούλη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου του μνημείου και της γύρωθεν και 
όμορης έκτασης, θέμα για το οποίο αναμένεται η περάτωση της σχετικής διαδικασίας 
του Εθνικού Κτηματολογίου. 

 
Τέλος στις 2/6/2020 και μετά την γνωμοδότηση του Νομικού ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Καταφυγίου κατέθεσε νέα επιστολή-πρόταση σχετικά με την αντιστήριξη 
του Μνημείου Καταφυγίου ή τη μεταφορά του η οποία έχει ως εξής:  

 
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ή ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΥ» 

Αφού έλαβα υπ’ όψιν: 
1) Την αίτηση του κ. Κατσιούλη για τη μεταφορά του μνημείου, για το 

λόγο ότι, μετά την αποδοχή κληρονομιάς του θανούντος Οδυσσέα Γαγάτσιου το 
έτος 2016 και έχοντας πλέον στην κατοχή του οικόπεδο έκτασης 600τμ. 
περίπου, το οποίο είναι μη άρτιο και οικοδομήσιμο διότι δεν έχει επαφή με 
κοινοτικό δρόμο 4 μ., και η μόνη επαφή του με κοινόχρηστο χώρο είναι ο 
δρόμος έναντι του σχολείου. Επειδή στο χώρο αυτό έγινε μεταφορά του 
μνημείου από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, οπότε δεν μπορεί να γίνει 
διάνοιξη δρόμου για να πάρει άδεια οικοδομής ο δικαιούχος. 

2) Την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κ. Γιάννη Θεοφύλακτου, 
ο οποίος προφανώς δεν έλαβε υπ’ όψιν τον λόγο του αιτήματος της μεταφοράς 
του μνημείου, ο οποίος έχει σχέση με την έκδοση άδειας οικοδομής σε οικόπεδο 
εντός του οικισμού, που δεν έχει δρόμο, και ότι εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση 
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οφείλουμε να δώσουμε λύση στο θέμα, γιατί μας ενδιαφέρει η οικιστική 
ανάπτυξη του οικισμού, με νόμιμες διαδικασίες και πιθανόν η τελική ανάρτηση 
του Εθνικού Κτηματολογίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό να μην παίζει 
ουσιαστικό ρόλο. 

3) Την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το μνημείο, το οποίο είναι 
έτοιμο για κατάρρευση λόγω αποσάθρωσης - υποχώρησης του εδάφους. 

4) Γνωρίζοντας τους λόγους της μεταφοράς του μνημείου για τρίτη 
(3η) φορά  στη θέση που βρίσκεται σήμερα, λόγω της αλλαγής της περιοχής της 
περίφραξης του άυλειου χώρου του σχολείου και τη διάνοιξη του δρόμου 
μπροστά από τις ιδιοκτησίες του Καραβέργου Αθανάσιου, Καρανίκου Θεόδωρου 
και Γαγάτσιου Οδυσσέα (εν ζωή το 1984-85 έτος της τελευταίας μεταφοράς του 
μνημείου)  

5) Ότι η θέση του μνημείου δεν αποτελεί σημείο αναφοράς ενός 
ιστορικού γεγονότος, όπως είναι η θέση που βρίσκεται το μνημείο του 
σφαγιασθέντος , από το λήσταρχο Γιανκούλα, γιατρό Νικολαΐδη, αλλά απλά 
είναι ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων Καταφυγιωτών κατά την περίοδο και 
κατοχή των Γερμανών, του εμφυλίου πολέμου και παλαιότερα, τα ονόματα των  
οποίων βρίσκονται κάτω από τις κάθετες πλάκες του μνημείου, που για 
πολιτικούς λόγους το 1984 καλύφθηκαν και η πρόταση μου είναι να 
αποκαλυφθούν τα ονόματα για να θυμίζουν και στους νεότερους τα άσχημα 
γεγονότα της εποχής εκείνης ώστε να μην επαναληφθούν, χωρίζοντας ένα 
χωρίο σε δύο στρατόπεδα όπως επιχειρούν με το εξώδικο τους οι 13 στο γένος 
Καταφυγιώτες οι περισσότεροι των οποίων δείχνουν ένα όψιμο ενδιαφέρον για 
τον τόπο, μη γνωρίζοντας σχεδόν τίποτα για το Καταφύγι και με μηδενική 
προσφορά τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρώντας για άλλη μια φορά να 
φρενάρουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου, χωρίζοντας το χωρίο στα 
δυο και εξυπηρετώντας όπως πάντα μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα και 
όχι τα κοινά. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνω τη μεταφορά του 
μνημείου, σε περίοπτη θέση στην πλατεία του χωριού τιμώντας αυτούς που 
θυσιάστηκαν για την πατρίδα και το Καταφύγι και να αποκαλυφθούν και τα 
ονόματά τους. 
                                                        Ο πρόεδρος της κοινότητας Καταφυγίου 
                                                                       Πούλιος Αθανάσιος» 
 

Η από 2/6/2020 ανωτέρω πρόταση του Προέδρου, που κατατέθηκε μετά την 
γνωμοδότηση του νομικού για το όλο θέμα, δεν μεταβάλλει την ουσία του 
προβλήματος που είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του μνημείου σήμερα. 
Με την εισηγούμενη από τον Πρόεδρο του Καταφυγίου άμεση μεταφορά του Μνημείου 
αποδυναμώνεται και η θέση του Δήμου ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο 
αμφισβητεί ο ιδιοκτήτης του όμορου οικοπέδου που διεκδικεί και την κυριότητα του 
χώρου του μνημείου. Επιπλέον σήμερα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος κατάρρευσης του 
μνημείου, κάτι που επισημαίνεται και στην πρόταση του Προέδρου του Καταφυγίου. 
Επίσης στη νέα αίτηση διατυπώνεται από τον Πρόεδρο του Καταφυγίου για λογαριασμό 
του όμορου ιδιοκτήτη κ. Κατσιούλη, ότι επιθυμεί την έκδοση οικοδομικής άδειας και 
αποφαίνεται, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αφού το οικόπεδό του σήμερα δεν έχει 
πρόσβαση σε δρόμο. Ωστόσο καθίσταται προφανές, ότι η προτεινόμενη απόκτηση 
πρόσβασης στο οικόπεδο με την μεταφορά του μνημείου θίγει δικαιώματα στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου του μνημείου και γύρωθεν αυτού, αφού με τα ως 
σήμερα ισχύοντα αποτελεί δημοτική περιουσία και εκκρεμεί η απόφαση του Εθνικού 
Κτηματολογίου.  

Μετά από αυτά και έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση του Νομικού και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 
ακόλουθα: 

1.-Επιβάλλεται να διαχωρισθεί το θέμα της αντιστήριξης του μνημείου από το 
ιδιοκτησιακό θέμα του χώρου του μνημείου με τον περιβάλλοντα αυτού, 
επιφυλασσόμενος ο Δήμος των νομίμων δικαιωμάτων του, διότι (και μέχρι την 



[5] 
 

περάτωση της σχετικής διαδικασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και πιθανής 
μεταγενέστερης δικαστικής διεκδίκησής του) ο χώρος του μνημείου και γύρωθεν 
αυτού αποτελεί δημοτική ιδιοκτησία. Συνεπώς μέχρι την αποσαφήνιση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τελεσιδικίας πιθανής 
αντιδικίας στα πολιτικά δικαστήρια και ανάλογα με τις αποφάσεις που θα εκδοθούν 
μέχρι την περάτωση της σχετικής διαδικασίας και πιθανής μεταγενέστερης δικαστικής 
διεκδίκησής του, να μην ληφθεί σχετική απόφαση μεταφοράς του μνημείου. 
 

2.- Nα γίνει άμεσα η αντιστήριξη του μνημείου από το συνεργείο του Δήμου με 
βάση υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού. Η εκτέλεση εργασιών 
θα γίνει και μέσα από το όμορο οικόπεδο του κ. Κατσιούλη που βρίσκεται στα κατάντη 
του μνημείου, χωρίς να δημιουργείται κάποια δέσμευση του Δήμου για οποιαδήποτε 
αξίωση του ανωτέρω ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση άρνησής του κ. Κατσιούλη, 
παρεμπόδισης των εργατών και των μηχανημάτων του Δήμου να διέλθουν από την 
ιδιοκτησία του για να τελέσουν τις απαραίτητες εργασίες στο μνημείο ή σε περίπτωση 
που θέσει διάφορες αξιώσεις για να επιτρέψει τη διέλευση αυτή, τότε ο Δήμος να 
κινηθεί δικαστικώς με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την ταχεία έκδοση 
αποφάσεως, ώστε να διαφυλαχθεί το μνημείο από πιθανή κατάρρευση. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της 
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Διαχωρίζει το θέμα της ευστάθειας - αντιστήριξης του μνημείου από το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του χώρου του μνημείου με τον περιβάλλοντα αυτού, επιφυλασσόμενου του 
Δήμου Βελβεντού των νομίμων δικαιωμάτων του, διότι (και μέχρι την περάτωση της 
σχετικής διαδικασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και πιθανής μεταγενέστερης δικαστικής 
διεκδίκησής του) ο χώρος του μνημείου και γύρωθεν αυτού αποτελεί δημοτική 
ιδιοκτησία. Μέχρι την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο και τελεσιδικίας πιθανής αντιδικίας στα πολιτικά δικαστήρια και ανάλογα 
με τις αποφάσεις που θα εκδοθούν μέχρι την περάτωση της σχετικής διαδικασίας και 
πιθανής μεταγενέστερης δικαστικής διεκδίκησής του, δεν λαμβάνεται σχετική 
απόφαση μεταφοράς του μνημείου. 
 
2. Εγκρίνει την υλοποίηση της αντιστήριξης του μνημείου από το συνεργείο του Δήμου 
με βάση υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού. Η εκτέλεση 
εργασιών να γίνει και μέσα από το όμορο οικόπεδο του κ. Κατσιούλη που βρίσκεται 
στα κατάντη του μνημείου, χωρίς να δημιουργείται κάποια δέσμευση του Δήμου για 
οποιαδήποτε αξίωση του ανωτέρω ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση άρνησής του κ. Κατσιούλη, 
παρεμπόδισης των εργατών και των μηχανημάτων του Δήμου να διέλθουν από την 
ιδιοκτησία του για να τελέσουν τις απαραίτητες εργασίες στο μνημείο ή σε περίπτωση 
που θέσει διάφορες αξιώσεις για να επιτρέψει τη διέλευση αυτή, τότε ο Δήμος να 
κινηθεί δικαστικώς με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την ταχεία έκδοση 
αποφάσεως, ώστε να διαφυλαχθεί το μνημείο από πιθανή κατάρρευση. 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2020. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 11 Ιουνίου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
Βάϊα Μαλλού 
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