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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης 

          ΘΕΜΑ:Χορήγηση άδειας διενέργειας έρευνας εντοπισµού θησαυρού                                           

και άδειας διενέργειας εργασιών εκσκαφής για την ανεύρεση του. 

Στη θέρµη, σήµερα, 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13:30 στο κτίριο του 

Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας  θέρµης του ∆ήµου  θέρµης,  ύστερα από την 2079/24-01-2011 πρόσκληση 

της Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε 

σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) µέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αθανασιάδου Αναστασία 1. Καζίλης Βασίλειος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης) 

2. Προδανά Ελένη  

3. Βογιατζής Σωτήριος  

4. Καλυκάκης Αθανάσιος  

5. Ευθυµιάδης Ευθύµιος  

6. Αβραµίδης Νικόλαος  

7. Κωνσταντινίδης Ιωάννης  

8. Πιστέλας Ευστάθιος  

9. Παπαδάκη Αθηνά  

10. Ζαρζαβάς Νεκτάριος  

 

 



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο Κολοκυθά Αθανάσιο. 

 

Η Πρόεδρος του Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του 

Συµβουλίου την υπ ‘ αριθµ 1736/20-1-11 αίτηση των Ιωάννη Καλπαχίδη του 

Σταύρου και Στέργιου Σάλιακα του Αποστόλου για την χορήγηση άδειας για την 

διενέργεια έρευνας εντοπισµού θησαυρού και διενέργειας εργασιών εκσκαφής για την 

ανεύρεσή του 

Οι αιτούντες επιθυµούν είπε να πραγµατοποιήσουν τις εργασίες εκσκαφής 

και έρευνας στο οικόπεδο µε αρ. 336 του συνοικισµού θέρµη το οποίο ανήκει κατά 

κυριότητα στον Αγροτικό Συνεταιρισµό και κατά χρήση στον ∆ήµο Θέρµης. 

Η Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι στο ανωτέρω οικόπεδο υπάρχει παιδική 

χαρά και  σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν 3852/2010, το Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Κοινότητας γνωµοδοτεί σχετικά µε θέµατα  λειτουργίας όλων των 

υπαίθριων χώρων αναψυχής και κοινωφελών χώρων της δηµοτικής κοινότητας. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και όσα αναφέρονται στην παραπάνω 

αίτηση η Πρόεδρος πρότεινε το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει υπέρ της χορήγησης 

των ανωτέρω αδειών µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εκ των προτέρων οι 

απαιτούµενες άδειες των αρµόδιων Υπηρεσιών (Πολεοδοµική, Αρχαιολογική κλπ.) 

και να έχει καταβληθεί χρηµατική εγγύηση 5.000 ευρώ για την επαναφορά της 

κατάστασης του χώρου στην πρότερη κατάσταση. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε το µέλος του Συµβουλίου κ Ευθυµιάδης 

Ευθύµιος, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να δοθούν οι παραπάνω άδειες εκσκαφής 

και ανεύρευσης θησαυρού σε ιδιώτες διότι οι θησαυροί  µιας περιοχής αποτελούν 

λαική κληρονοµιά του τόπου, ανήκουν µόνο στους κατοίκους της περιοχής και γιαυτό 

θα πρέπει οι εργασίες έρευνας και εκσκαφής του θησαυρού να γίνουν από το ∆ήµο. 

Το µέλος του Συµβουλίου κα Παπαδάκη Αθηνά πήρε το λόγο στη συνέχεια 

και είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν αποτελεί λαϊκή 

κληρονοµιά ένας θησαυρός και κατά συνέπεια µπορεί να δοθούν οι ανωτέρω άδειες. 



Η πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να ψηφίσουν 

σχετικά µε το θέµα. 

Υπέρ της εισήγησης της Προέδρου ψήφισαν εξι (6) µέλη: Βογιατζής 

Σωτήριος, Παπαδάκη Αθηνά, Καλυκάκης Αθανάσιος, Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 

Πιστέλας Ευστάθιος, Αθανασιάδου Αναστασία. 

Κατά της εισήγησης της Προέδρου ψήφισαν τέσσερα (4) µέλη: Ευθυµιάδης 

Ευθύµιος, Ζαρζαβάς Νεκτάριος, Αβραµίδης Νικόλαος, Προδανά Ελένη. 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου της, και τις διατάξεις 

του άρθρου 83 του Ν 3852/2010 

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι   µε πλειοψηφία 

 

Υπέρ της χορήγησης άδειας για την διενέργεια έρευνας εντοπισµού θησαυρού 

και εργασιών εκσκαφής για την ανεύρεσή του, στους Ιωάννη Καλπαχίδη του Σταύρου 

και Στέργιου Σάλιακα του Αποστόλου, επί του οικοπέδου µε αρ. 336 στο συνοικισµό 

θέρµης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση των αδειών είναι: α) Η εκ των 

προτέρων χορήγηση των απαιτούµενων αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 

(Πολεοδοµική, Αρχαιολογική κλπ.) και β) να έχει καταβληθεί χρηµατική εγγύηση 

5.000 ευρώ για την επαναφορά της κατάστασης του χώρου στην πρότερη κατάσταση 

   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2011 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

………………………………. 



 


