
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

277/2019 

ΘΕΜΑ 
Συναίνεση  ή μη του Δήμου Βισαλτίας για την χορήγηση  άδειας από 
την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Σερρών διενέργειας ανασκαφής για 
ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική  έκταση στην 
Κοινότητα Δάφνης –Ορέσκειας.    

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 19ου θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ Θ.  ο  
οποίος είπε τα εξής : 
ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ: Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας υποβλήθηκε η 
κάτωθι εισήγηση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νιγρίτα 14 Οκτωβρίου 2019. 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                           ΠΡΟΣ:  
                                                                                 Το Δημοτικό Συμβούλιο  
 
Θέμα: Εξέταση αίτησης του κ. Ακριβόπουλου Νικολάου του Γεωργίου  και του κ. 
Παπαθεοδώρου Δημητρίου του Χρήστου  ,περί συναίνεσης για ανασκαφή ανεύρεσης 
κρυμμένου θησαυρού στο  αγρόκτημα Δάφνης. 
 
Με το αριθμ.πρωτ.11147/13-2-2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών 
ζητείται η συναίνεση ή μη για ανασκαφή εύρεσης κρυμμένου θησαυρού στο 
αγρόκτημα Δάφνης . 
Συγκεκριμένα με την αριθμ.πρωτ. 105399/5-12-2018 αίτηση των καταδεικτών ,που 
συνοδεύεται με ανυπόγραφο απόσπασμα του Ελληνικού κτηματολογίου ,περιοχής με 
σημεία (0,1,2,3,4,5,6,7 ) εμβαδού 768,90 τ.μ  αιτούνται την συναίνεση για άδεια 
ανασκαφής τριών (3) ημερών για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού .εντός τμήματος του 
με αριθμ.2123 τεμαχίου  του αγροκτήματος Δάφνης. 
Το τμήμα Πολιτικής Γης ,της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, Π.Ε. Σερρών με το υπ’ αριθμ. 26964 π.ε./ 15-01-2019 έγγραφο της μας 
γνωρίζει ότι «η έκταση που αποτυπώνεται στο συνημμένο με το σχετικό έγγραφό σας 
απόσπασμα του Ελληνικού Κτηματολογίου εμπίπτει στο υπ’ αριθμ. 2123 τεμάχιο της 
Αρχικής Διανομής του Αγροκτήματος Δάφνης – Ορέσκεια έτους 1956 συνολικού 
εμβαδού 28.562 τ.μ., το οποίο είναι χαρακτηρισμένο «Ρέμα» και μεταβιβάστηκε στον 
Δήμο Αχινού με την υπ’ αρίθμ. 1247/25-02-2009 Απόφαση Νομάρχη Σερρών». 
(Συνημ.σχετικό απόσπασμα από το αγρόκτημα Δάφνης) 
Καλείται λοιπόν  το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
1.για  την  συναίνεση ή μη της  ανασκαφής . 
2.Σε περίπτωση συναίνεσης να οριστεί ένας  υπάλληλος Μηχανικός  ο οποίος θα 
παραβρίσκεται κατά την έναρξη της  εκσκαφής μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας  
Δάφνης και στο τέλος αυτής θα συντάξει  ο Μηχανικός τεχνική έκθεση περί 
αποκατάστασης του χώρου για την επιστροφή της εγγυητικής  στους καταδείκτες . 

ΑΔΑ: ΨΠΝΙΩ9Β-Σ6Τ



3.Να καθοριστεί το ύψος της εγγυητικής προς το Δήμο Βισαλτίας  για την  πλήρη 
αποκατάσταση του εκσκαφέντος χώρου ,ή τυχόν άλλης παρέμβασης από τους 
καταδείκτες προκειμένου να επανέλθει ο χώρος ανασκαφής στην αρχική του μορφή .    
 
                                                  Ο     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ     
 
                                                             ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»     
Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. υποβλήθηκε το υπ΄αριθ.πρωτ. 4285/24-10-2019 έγγραφο το οποίο 
αναφέρει τα εξής : Στη περιοχή του αγροκτήματος στην Κοινότητα Δάφνης και στο 
αγροτεμάχιο με αριθμό 2123 της αρχικής διανομής του 1956 , όπως αποτυπώνεται στο 
συνημμένο του εγγράφου απόσπασμα χάρτη της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών , δεν 
διέρχονται δίκτυα  ύδρευσης ,άρδευσης και αποχέτευσης τα οποία να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας .    
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : 
A)Να συναινέσει  στην χορήγηση άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού 
Σερρών για την διενέργεια ανασκαφής ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού διάρκειας 
τριών (3) ημερών σε Δημοτική  έκταση και στο υπ΄αριθ.2123 αγροτεμάχιο  της 
αρχικής διανομής 1956 του αγροκτήματος  Δάφνης –Ορέσκειας του Δήμου Βισαλτίας 
, σύμφωνα με το σχετικό  τοπογραφικό διάγραμμα , κατόπιν της 
υπ΄αριθ.πρωτ.105399/05-12-2018 αίτησης των κ.κ.Ακριβόπουλου Νικολάου του 
Γεωργίου και Παπαθεοδώρου Δημητρίου του Χρήστου , η οποία υποβλήθηκε στην 
ανωτέρω υπηρεσία , δεδομένου ότι δεν θίγονται συμφέροντα του Δήμου. 
Μετά το πέρας της ανασκαφής θα γίνει με ευθύνη του αιτούντος πλήρης  
αποκατάσταση του εκσκαφέντος  χώρου ή τυχόν άλλης  παρέμβασης με την επίβλεψη 
μηχανικού του Τμήματος Τεχνικών Έργων.      
Β)Να ορίσει τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Έργων κ.Ντάλλη Σταμάτιο και 
τον Πρόεδρο  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης κ.Σίτσογλου Πναγιώτη    ως  
υπευθύνους επίβλεψης αποκατάστασης του  εκσκαφέντος  χώρου .     
Γ)Για την τήρηση του παραπάνω όρου(αποκατάσταση ) ορίζει την κατάθεση 
εγγυητικής ποσού 300,00 ευρώ υπέρ του Δήμου Βισαλτίας με μέριμνα της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Νομού Σερρών. 
Δ)Να βεβαιώσει όπως προκύπτει από την υπ΄αριθ.πρωτ.4285/24-10-2019 βεβαίωση 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ότι Δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν υπάρχουν στο χώρο ανασκαφών .                                                                     
                                                 

Στη συνέχεια ο   κ. Πρόεδρος   κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ.Πρόεδρο και τον εισηγητή  και 
αφού έλαβε υπόψη του,  

 Το υπ΄αριθ.πρωτ.11147/13-02-2019 έγγραφο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας  Σερρών , 

 Την επισυναπτόμενη αίτηση με το ανωτέρω έγγραφο  των  
κ.κ.Ακριβόπουλου Νικόλαου και Παπαθεοδώρου Δημητρίου , 

 Το υπ΄αριθ.πρωτ.26964 π.ε./15-01-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Πολιτικής Γης , της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε.Σερρών, 

 Την  υπ΄αριθ.πρωτ.4285/24-10-2019 βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
 Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

από το  άρθρο 72 του Ν.4555/2018 και ισχύει   , 
 Την υπ΄αριθ.8/1674/21-02-2018 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης 

Τ.Α.Α΄βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου με συμμετοχή Προέδρου δημοτικής ή τοπικής 
κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής Κοινότητας»,   

 Της διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 
133/19-07-2018), 

   και  μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

A)Συναινεί στην χορήγηση άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Σερρών για 
την διενέργεια ανασκαφής ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού διάρκειας τριών (3) 
ημερών σε Δημοτική  έκταση και στο υπ΄αριθ.2123 αγροτεμάχιο  της αρχικής 
διανομής 1956 του αγροκτήματος  Δάφνης –Ορέσκειας του Δήμου Βισαλτίας , 
σύμφωνα με το σχετικό  τοπογραφικό διάγραμμα , κατόπιν της 
υπ΄αριθ.πρωτ.105399/05-12-2018 αίτησης των κ.κ.Ακριβόπουλου Νικολάου του 
Γεωργίου και Παπαθεοδώρου Δημητρίου του Χρήστου , η οποία υποβλήθηκε στην 
ανωτέρω υπηρεσία , δεδομένου ότι δεν θίγονται συμφέροντα του Δήμου. 
Μετά το πέρας της ανασκαφής θα γίνει με ευθύνη του αιτούντος πλήρης  
αποκατάσταση του εκσκαφέντος  χώρου ή τυχόν άλλης  παρέμβασης με την επίβλεψη 
μηχανικού του Τμήματος Τεχνικών Έργων.      
Β)Ορίζει τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Έργων κ.Ντάλλη Σταμάτιο και τον 
Πρόεδρο  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης κ.   ως  υπευθύνους επίβλεψης 
αποκατάστασης του  εκσκαφέντος  χώρου .     
Γ)Για την τήρηση του παραπάνω όρου(αποκατάσταση ) ορίζει την κατάθεση 
εγγυητικής ποσού  300,00 ευρώ  υπέρ του Δήμου Βισαλτίας με μέριμνα της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Σερρών. 
Δ)Βεβαιώνει όπως προκύπτει από την υπ΄αριθ.πρωτ. 4285/24-10-2019 βεβαίωση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β.  ότι Δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν υπάρχουν στο χώρο ανασκαφών .        
Ε)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι έξι(26). 
 
-------------Στη λήψη της απόφασης αυτής , κλήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου,   και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης να ψηφίσει  
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και της 8/1674/21-02-2018 εγκυκλίου  
του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α.Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : 
«Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συμμετοχή Προέδρου δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής Κοινότητας») ψήφισε «ΝΑΙ».     
--------Στη λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ.κ. ΛΑΓΙΟΣ Γ. ψήφισε «ΠΑΡΩΝ». 
Λήφθηκε  υπόψη μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας και δεν υπολογίστηκαν  στην 
καταμέτρηση  των θετικών και αρνητικών ψήφων (σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
     
--------Επισυνάπτεται και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1)Το  υπ΄αριθ.πρωτ.26964 π.ε./15-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Γης , της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Σερρών. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό        277/2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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