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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ     

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ. 08/2016 

συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης 
Αριθ. Αποφάσεως 15/2016                                                     

                                                                                                      Περίληψη   

΄΄παράταση µίσθωσης τµήµατος της υπ’ αριθµ. 870 δηµοτικής έκτασης του αγροκτήµατος 
Ταγαράδων (στο χώρο των λατοµείων Ταγαράδων) εµβαδού 38.849,11µ2 της Ιντερµπετόν 
Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ∆οµικών Υλικών, Λατοµικών και µεταφορικών 
εργασιών» µε το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 
09405779́́ .         
                                                          

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµ. Kοιν. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης, σήµερα 09 
Ιουνίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του 
∆ήµου Θέρµης σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ 19174/06ης-06-2016 
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε σύµβουλο και 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
παρακάτω θέµα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              
2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                            
3)   ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΚΑΝΕΙΣ 
4) ΤΣΟΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5) ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     

    
  O πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούµενος το 1ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
«παράταση µίσθωσης τµήµατος της υπ’ αριθµ. 870 δηµοτικής έκτασης του αγροκτήµατος 
Ταγαράδων (στο χώρο των Λατοµείων Ταγαράδων) εµβαδού 38.849,11µ2 της Ιντερµπετόν 
Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ∆οµικών Υλικών, Λατοµικών και µεταφορικών 
εργασιών» µε το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 09405779»       
και αφού έλαβε υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων.  

2. Το κοινοποιηθέν στις 18.5.2016 έγγραφο της ∆/νσης Εσόδων του ∆ήµου Θέρµης µε το οποίο 
καλείται το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας να εκφράσει την σύµφωνη γνώµη του ή µη 
σχετικά µε την παράταση της µίσθωσης µέρους της υπ΄ αρίθ. 870 κοινοτικής έκτασης εµβαδού 
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38.849,11 µ2 από την εκµισθώτρια εταιρεία ΄΄Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α. Ε.΄΄ η οποία ήδη 
προέβη σε µονοµερή ανανέωση για εννέα χρόνια (από 25.8.2016 έως 24.5.2016) κάνοντας 
χρήση των ευεργετικών γι΄ αυτήν διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014 περί 
επαγγελµατικών µισθώσεων, υποστήριξε τα παρακάτω: 
 

• Τα λατοµεία στους Ταγαράδες λειτουργούν από το 1981. Η τότε κοινότητα των Ταγαράδων 
παραχώρησε την εκµετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασµάτων αδρανών υλικών µε στόχο την 
δηµιουργία για τους κατοίκους συµπληρωµατικού εισοδήµατος προς το αγροτικό, µέσω της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας και υποδοµών προς 
την κοινότητα µέσω των ανταποδοτικών εισφορών. (άρθρο 10 καταστατικού της µικτής 
επιχείρησης Λατοµεία Ταγαράδων Α.Ε.). 

• Σήµερα µε τα νέα αυτοδιοικητικά δεδοµένα (Ν. 3852/2010) οι στόχοι αυτοί δεν υλοποιούνται 
ούτε κατ΄ ελάχιστον ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λατοµική δραστηριότητα 
παραµένουν και αυξάνονται. 

• Είµαστε λοιπόν αντίθετοι στην εν΄ λόγω παράταση µίσθωσης αλλά και σε κάθε παράταση 
λειτουργίας των λατοµείων εφ΄ όσον δεν διασφαλίζονται δικαιώµατα ανταποδοτικότητας υπέρ 
της κοινότητας Ταγαράδων. 

• Ζητάµε:       
1.  από τους εκµισθωτές των Λατοµείων (Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α. Ε. Β. Ε.) σε κάθε νέα 

παράταση µίσθωσης και λειτουργίας των λατοµείων µε τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ήµο 
Θέρµης να θέτουν ρήτρα ανταποδοτικότητας υπέρ της ∆ηµ. Κοινότητας Ταγαράδων η 
οποία υφίσταται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την συνέχιση της λατοµικής 
δραστηριότητας.  

2.  από την πολιτεία την τροποποίηση του Ν. 3852/2016 ώστε να καταχωρηθούν νοµοθετικά τα 
δικαιώµατα ανταποδοτικότητας όλων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων στα όρια των 
οποίων λειτουργούν παρόµοιες επιβαρυντικές για το περιβάλλον λατοµικές 
δραστηριότητες.  

  Ο Σύµβουλος Λασκαρίδης Γεώργιος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στη ζωή των κατοίκων της κοινότητάς µας από την συνέχιση της λειτουργίας 
των λατοµείων. 

  Ο Σύµβουλος Τσονίδης Γεώργιος ζήτησε εκ΄ νέου από την εκµισθώτρια εταιρεία οικονοµική 
ενηµέρωση από το 1998 έως σήµερα.  

     
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το  Συµβούλιο  της ∆ηµοτικής Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, και τις διατάξεις  του αρ. 83 του Ν. 3852/2010. 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
την µη ανανέωση της µίσθωσης µέρους της υπ΄ αρίθ. 870 κοινοτικής έκτασης εµβαδού 38.849,11 
µ2 σύµφωνα µε τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου.  
Ο Σύµβουλος Καπούλας Ιωάννης τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της σύµβασης.  
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρκατζίνος Νικόλαος.  

 
 Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.     

     
     Στο συµβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των 

πρακτικών. 
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                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 

 

                
 
 

                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ  
 


