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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 07/2017
συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης
Αριθ. Αποφάσεως 09/2017
Περίληψη
«υπόµνηµα διαµαρτυρίας προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
το θέµα της έλευσης του φυσικού αερίου στους Ταγαράδες και της τροποποίησης της νοµοθεσίας
περί δηµοτικών λατοµείων».
Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµ. Kοιν. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης, σήµερα 26
Σεπτεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του
∆ήµου Θέρµης σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ 32931/22ης-09-2017
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
«υπόµνηµα διαµαρτυρίας προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
θέµα της έλευσης του φυσικού αερίου στους Ταγαράδες και της τροποποίησης της νοµοθεσίας περί
δηµοτικών λατοµείων»
και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων.
2. Το µε αριθ. πρωτ.125/14.12.2016 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Τις εξαγγελίες της Ε.∆.Α ΘΕΣΣ Α.Ε περί επέκτασης του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου
σε κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης
πρότεινε:
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την κατάθεση του παρακάτω υποµνήµατος διαµαρτυρίας προς τον αναπληρωτή υπουργό
περιβάλλοντος και ενέργειας ,κ Σωκράτη Φάµελο.
Αγαπητέ κ. Υπουργέ.
Με αφορµή τις εξαγγελίες των αρµοδίων υπηρεσιών που εποπτεύονται από το
Υπουργείο σας περί επέκτασης του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου στις ∆ηµοτικές
Κοινότητες Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Βασιλικών και Νέου Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης, θέλουµε
να σας εκφράσουµε την δυσαρέσκεια των συνδηµοτών µας, διότι από τον εν λόγω σχεδιασµό
αγνοήθηκε επιµελώς η ∆ηµοτική Κοινότητα Ταγαράδων. Υπενθυµίζουµε ότι καταθέσαµε
αιτήσεις σύνδεσης στην Ε.∆.Α ΘΕΣΣ ΑΕ από το 2012, αριθ. πρωτ. 18265/10.5.2012,
συνορεύουµε µε τις παραπάνω κοινότητες και ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας, ώστε να
συµπεριληφθεί στην παροχή φυσικού αερίου και η ∆ηµοτική Κοινότητα Ταγαράδων.
Επίσης κ.Υπουργέ µε έγγραφό µας µε αριθ. πρωτ. 125/14.12.2016 προς εσάς, προς
τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, προς τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, προς
τη ∆/νση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιοµηχανικών Ορυκτών, προ την ∆/νση
Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών και προς τη ∆/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών µε
θέµα «∆ιάθεση εσόδων Ο.Τ.Α. από τη λειτουργία λατοµείων αδρανών υλικών στις ∆ηµοτικές
και Τοπικές Κοινότητες στις περιφέρειες των οποίων λειτουργούν», ζητήσαµε «νοµοθετική
ρύθµιση στη νοµοθεσία περί λατοµείων, σύµφωνα µε την οποία οι ∆ήµοι θα έχουν την
υποχρέωση να επενδύουν το σύνολο των κάθε είδους εσόδων τους από τη λειτουργία
των λατοµείων σε έργα υποδοµής και κοινής ωφέλειας στην ∆ηµοτική και Τοπική
Κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων αυτά λειτουργούν» όπως άλλωστε συµβαίνει µε
τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπου ο Νόµος 3468/2006 στο
άρθρο 25 και στις παραγράφους 1 & 3 επιβάλλει:
Παράγραφος 1. «κάθε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται µε
ειδικό τέλος 3% επί της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας».
Παράγραφος 3. «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό
κωδικό του προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α. και διατίθενται υποχρεωτικά και
αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές
εντός της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός».
Ουδεµία απάντηση λάβαµε.
Επαναφέρουµε λοιπόν το αίτηµά µας και ζητάµε να µεριµνήσετε ώστε µε νοµοθετική
ρύθµιση να εφαρµόζεται στην παραγωγή αδρανών υλικών από λατοµική δραστηριότητα ό,τι
και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ζητάµε δηλ. ένα άρθρο παρόµοιο µε το
άρθρο 25 του Ν. 3468/2006.
κ. Υπουργέ.
Όταν ο νόµος 3468/2006 δίνει αντισταθµιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που είναι ήπιες, καθαρές, φιλικές προς το
περιβάλλον δραστηριότητες, δεν θεωρείτε ηθικόν και νόµιµον να υπάρχει και αντίστοιχος
νόµος που να δίνει αντισταθµιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες για ρυπογόνες
δραστηριότητες και επιβαρυντικές για το περιβάλλον, όπως είναι αυτές των λατοµείων
αδρανών υλικών;
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
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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 ΟΜΟΦΩΝΑ

την κατάθεση του παρακάτω υποµνήµατος διαµαρτυρίας προς τον αναπληρωτή υπουργό
περιβάλλοντος και ενέργειας ,κ Σωκράτη Φάµελο.
Αγαπητέ κ. Υπουργέ.
Με αφορµή τις εξαγγελίες των αρµοδίων υπηρεσιών που εποπτεύονται από το
Υπουργείο σας περί επέκτασης του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου στις ∆ηµοτικές
Κοινότητες Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Βασιλικών και Νέου Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης, θέλουµε
να σας εκφράσουµε την δυσαρέσκεια των συνδηµοτών µας, διότι από τον εν λόγω σχεδιασµό
αγνοήθηκε επιµελώς η ∆ηµοτική Κοινότητα Ταγαράδων. Υπενθυµίζουµε ότι καταθέσαµε
αιτήσεις σύνδεσης στην Ε.∆.Α ΘΕΣΣ ΑΕ από το 2012, αριθ. πρωτ. 18265/10.5.2012,
συνορεύουµε µε τις παραπάνω κοινότητες και ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας, ώστε να
συµπεριληφθεί στην παροχή φυσικού αερίου και η ∆ηµοτική Κοινότητα Ταγαράδων.
Επίσης κ. Υπουργέ µε έγγραφό µας µε αριθ. πρωτ. 125/14.12.2016 προς εσάς, προς
τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, προς τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, προς
τη ∆/νση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιοµηχανικών Ορυκτών, προ την ∆/νση
Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών και προς τη ∆/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών µε
θέµα «∆ιάθεση εσόδων Ο.Τ.Α. από τη λειτουργία λατοµείων αδρανών υλικών στις ∆ηµοτικές
και Τοπικές Κοινότητες στις περιφέρειες των οποίων λειτουργούν», ζητήσαµε «νοµοθετική
ρύθµιση στη νοµοθεσία περί λατοµείων, σύµφωνα µε την οποία οι ∆ήµοι θα έχουν την
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τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπου ο Νόµος 3468/2006 στο
άρθρο 25 και στις παραγράφους 1 & 3 επιβάλλει:
Παράγραφος 1. «κάθε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται µε
ειδικό τέλος 3% επί της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας».
Παράγραφος 3. «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό
κωδικό του προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α. και διατίθενται υποχρεωτικά και
αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές
εντός της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός».
Ουδεµία απάντηση λάβαµε.
Επαναφέρουµε λοιπόν το αίτηµά µας και ζητάµε να µεριµνήσετε ώστε µε νοµοθετική
ρύθµιση να εφαρµόζεται στην παραγωγή αδρανών υλικών από λατοµική δραστηριότητα ό,τι
και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ζητάµε δηλ. ένα άρθρο παρόµοιο µε το
άρθρο 25 του Ν. 3468/2006.
κ. Υπουργέ.
Όταν ο νόµος 3468/2006 δίνει αντισταθµιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που είναι ήπιες, καθαρές, φιλικές προς το
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περιβάλλον δραστηριότητες, δεν θεωρείτε ηθικόν και νόµιµον να υπάρχει και αντίστοιχος
νόµος που να δίνει αντισταθµιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες για ρυπογόνες
δραστηριότητες και επιβαρυντικές για το περιβάλλον, όπως είναι αυτές των λατοµείων
αδρανών υλικών;
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Στο συµβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των
πρακτικών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
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