
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                 Αριθµ. Απόφ.  39 / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  28-4-2021  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  8700/23-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή µέσω  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετική η υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020   
εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα  από    την  υπ ’αριθ. 9588/22-5-2020 πρόσκληση  του προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση 
περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Γνωµοδότηση ∆Σ για την χορήγηση νέας  άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυµµένου 
θησαυρού στην κοινότητα  Μαυροπηγής  
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. ∆ίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
25. Τουρτούρης Αθανάσιος 
26. Καραβασίλης Ιωάννης 
27. Σπόντης ∆ηµήτριος 
28. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
 

 
1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
3. Μωυσιάδης Στυλιανός 
4. Παπαχρήστου Αναστάσι 
5. Χόλµπα Αντωνία 
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
. Οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  Πτολεµαΐδας , ∆ροσερού  και Κοµάνου παρευρέθηκαν στην 
Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  µε email στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  υπ’αριθ. 
26075/7-12-2020   αίτηση του κ. Μαυροµατίδη που αφορά άδεια εκσκαφής αναζήτησης κρυµµένου 
θησαυρού στην Κοινότητα Μαυροπηγής . και συγκεκριµένα : 
Ο αιτών ζητά  µέσω κτηµατικής υπηρεσίας του ∆ηµοσίου , του ∆ασαρχείου και της εφορίας 
Αρχαιοτήτων να σκάψει στην περιοχή της Κοινότητας  Μαυροπηγής  ∆υτικά του παλ// οικισµού και 
βόρεια του νέου σε µια έκταση 33169,84 τµ + 18127,76 = 51297,60 τ.µ. για την αναζήτηση 
κρυµµένου µη ιδιωτικού ( δηµοσίου ) θησαυρού  ( χρυσών λιρών ) από την επ[οχήξ του Β ΠΠ . 
Το σηµείο που θα σκάψει είναι σε έκταση δασικού χαρακτήρα , τα3169,84 τ.µ.  λιβάδι και τα 
18127,76 τ.µ. δάσος .και η επέµβαση δεν θα ξεπερνά τον ένα λάκκο  των 14 τ.µ. χωρίς να θίγονται 
ούτε κατασκευές ούτε αυλόγυροι . Για την όλη την επέµβαση  ( που µπορεί να γίνει  και χρήση 
σκαπτικού µηχανήµατος  τσάπας ) θα χρειασθεί το πολύ δύο µέρες µε την αποκατάσταση του 
χώρου. 
Η ∆/νση περιβάλλοντος καθαριότητας & ποιότητας ζωής µε το υπ’αριθ. 26075/26-3-2021  έγγραφο 
τους µας γνωρίζουν ότι δεν έχουν αντίρρηση για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής για την 
αναζήτηση θησαυρού σε κοινοτική έκταση του Αγροκτήµατος Μαυροπηγής , µε την προϋπόθεση ότι 
ο ενδιαφερόµενος θα εξασφαλίσει  τις απαραίτητες εγκρίσεις  από τους αρµόδιους φορείς ( δασική 
Υπηρεσία , κτηµατική υπηρεσία κ.α.) και οι εκσκαφές που θα γίνονται θα αποκαθίστανται άµεσα 
από τον αιτούντα προκειµένου να µην υπάρξει  αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον. 
Η Κοινότητα Μαυροπηγής  µε το από 25-2-2021 πρακτικό   γνωµοδοτεί θετικά για την εν λόγω 
εκσκαφή  
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                  Αριθµ. απόφ. 39/2021  
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του το από 25-2-2021 πρακτικό της Κοινότητας Μαυροπηγής , το 
υπ’αριθ. 26075/26-3-2021  έγγραφο της ∆/νσης Π.Κ & ποιότητας ζωής του ∆ήµου µας και τα 
σχετικά     email  των ∆Σ επί της ψηφοφορίας του εν λόγω θέµατος  
 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Συναινεί στην χορήγηση άδειας από την Κτηµατική Υπηρεσία Κοζάνης για την διενέργεια 
ανασκαφής ανεύρεσης κρυµµένου θησαυρού  στην Κοινότητα Μαυροπηγής , στην περιοχή 0-1-2-3-
4-5-0  για την αναζήτηση κρυµµένου ή µη ιδιωτικού ( ∆ηµοσίου ) θησαυρού ( χρυσών λιρών ) από 
την εποχή του Β ΠΠ .  
 
Το σηµείο που θέλει να σκάψει είναι εν µέρει σε µη ∆ασικού Χαρακτήρα κοινοτική έκταση 33169,84 
τ.µ. λιβάδι  και εν µέρει σε δασικού χαρακτήρα έκταση 33169,84 τ.µ. και η επέµβαση δεν θα ξεπερνά 
τον ένα λάκκο των 14 τ.µ.   
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Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ 39.  /2021 
……………………………………………………………………………………………… 
                   Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Πτολεµαΐδα 
           Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
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