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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 100/2021 
 

Θέμα: Συναίνεση Δήμου Αμυνταίου για χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής, για 
ανεύρεση θησαυρού στην Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονα. 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 36587/10-06-2021 (Β’ 2476), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 9367/17-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Γεώργου Τρύφων Τσαχειρίδης Σπύρος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Κύρκου Κυριάκος 
Κιοσές Παναγιώτης Θεοδώρου Απόστολος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Αβραμίδης Ιωάννης 
Τόμου Πέτρος Ιωάννου Χρήστος 
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Χατζητιμοθέου Ιωάννης Κρητικού Διαμαντούλα 
Νάτσης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος   
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Απών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα κ. Πηλείδης Ιωάννης, που 
κλήθηκε νόμιμα. 

ΑΔΑ: ΩΦΚ8ΩΨΛ-ΞΛΗ



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. πρωτ. 
2601/24-02-2021 αίτηση του κ. Μαυροματίδη Χριστόφορου του Σάββα, κατοίκου 
Πτολεμαΐδας, με την οποία ζητά την συναίνεση της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και του 
Δήμου Αμυνταίου, προκειμένου να προβεί σε αναζήτηση κρυμμένου μη ιδιωτικού 
(δημόσιου) θησαυρού έξω από τον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα 
 
Με την αριθ. 3/2021 απόφαση, το Τ.Σ. Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου 
γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση άδειας ανεύρεσης θησαυρού στον Μαυροματίδη 
Χριστόφορο του Σάββα, στην περιοχή της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα Δ. 
Αμυνταίου. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του ν. 6133/1934 

 Την αριθ. πρωτ. 2601/24-02-2021 αίτηση του κ. Μαυροματίδη Χ. 

 Την αριθ. 3/2021 απόφαση Τ.Σ. Αγίου Παντελεήμονα 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει  την χορήγηση άδειας ανεύρεσης θησαυρού στον κ. Μαυροματίδη 
Χριστόφορο του Σάββα, κάτοικο Πτολεμαΐδας, στην περιοχή της Κοινότητας Αγίου 
Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, ο οποίος θα πρέπει να αποκαταστήσει την περιοχή εκσκαφής στην 
αρχικής της μορφή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβει σε κτίρια, εκκλησίες και 
γεωτρήσεις. 

Σε περίπτωση δε που δεν το πράξει, θα αναλάβει ο Δήμος με δικά του έξοδα, τα 
οποία θα βεβαιωθούν από την Οικονομική Υπηρεσία στον ανωτέρω, και βαρύνονται 
επιπλέον και με τυχόν ζημίες σε δίκτυα ύδρευσης ή αποχέτευσης και γενικώς 
οποιαδήποτε κακοτεχνία προκαλέσει από τις εκσκαφές. 

Οι ερευνητικές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός μιας ημέρα, η δε ημερομηνία 
έρευνας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Δήμο Αμυνταίου. 

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισε παρών, σύμφωνα με τις 
θέσεις που διατύπωσε όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΚ8ΩΨΛ-ΞΛΗ
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