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Περίληψη
«Παράταση μίσθωσης δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών επιφανείας 141.284 τ.μ. που βρίσκεται
στη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης».
Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημ. Kοιν. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, σήμερα 29
Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:20, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ταγαράδων
του Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ. 43900/26ης-11-2018
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε σύμβουλο και
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παραπάνω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη:
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O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«παράταση μίσθωσης δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών επιφανείας 141.284 τ.μ. που βρίσκεται στη
Δημοτική Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης» και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
2. Την με ημερομηνία 16.11.2018 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Θέρμης περί
«παράταση μίσθωσης δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών επιφανείας 141.284 τ.μ. που βρίσκεται στη
Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης για άλλα είκοσι (20) έτη».

3. Το υπ΄ αρίθ. 43506/29.1.2017 αίτημα της Κοινότητας Ταγαράδων προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το αν τηρήθηκαν απόλυτα
όλοι οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος που περιγράφονται στη 726/4.2.10 Α.Ε.Π.Ο και στη
7326/4.10.10 Α.Ε.Π.Ο.

4. Το υπ΄ αρίθ. 3818/13.2.2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο μας ενημέρωσαν, ότι το αίτημα 43506/29.11.2017 της
Κοινότητας Ταγαράδων διαβιβάστηκε στην ειδική Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών προς απάντηση, χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.
5. Την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4512/2018 η οποία αναφέρει «η διάρκεια των 20 ετών της παρ.1.
για δημόσια και δημοτικά λατομεία μπορεί να παρατείνεται ύστερα από συμφωνία των μερών με
συμβολαιογραφικό έγγραφο για ακόμη μια εικοσαετία...»
6. Την παραγ.3 του άρθρου 45 του Ν 4512/2018 το οποίο υποστηρίζει « η διάρκεια των δημοτικών
λατομείων μπορεί να παρατείνεται και πέραν των σαράντα ( 40) ετών ανά δεκαετία και πάντως
όχι πέραν των εβδομήντα (70) ετών συνολικά από τη έναρξη της μίσθωσης»
7. Το άρθρο 24 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε
προστατευόμενο αγαθό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η
διαφύλαξη των φυσικών πόρων χάριν των επόμενων γενεών…»
8. Τα άρθρα 24 παρ. 1 και 106 παρ. 1&2 του Συντάγματος τα οποία αναφέρονται στην ορθολογική
και με φειδώ εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (ΣΤΕ 4005/2004, 2675/2003, 3174/2015)
υποστήριξε:
 Σtην Κοινότητα Ταγαράδων λειτουργούν τα εξής τρία λατομεία:
α. Λατομείο 100.000 τ.μ. από το 1980 έτη λειτουργίας 38
β. Λατομείο 98.000 τ.μ. από το 1991 έτη λειτουργίας 27
γ. Λατομείο 141.284 τ.μ. από το 1998 έτη λειτουργίας 20 και για το οποίο ζητείται παράταση
για άλλα 20 χρόνια.
 Ο νομοθέτης με το Ν. 1428/1984 είχε θεσπίσει ως ανώτερο όριο λατομικής δραστηριότητας σε μια
περιοχή τα τριάντα (30) χρόνια (20 + 5παράταση + 5παράταση = 30) για να προστατεύσει το
περιβάλλον από την μακροχρόνια εκμετάλλευση.
 Ο σημερινός νομοθέτης με το Ν. 4512/2018 θεσπίζει ως ανώτερο όριο λατομικής δραστηριότητας
εβδομήντα (70) χρόνια (20 + 20 παράταση + 10 παράταση + 10 παράταση +10 παράταση= 70).
 Η αιτούσα εταιρεία (Interbeton Δομικά Υλικά Α.Ε. του ομίλου «ΤΙΤΑΝ» που εκμεταλλεύεται τα
εν λόγω λατομεία) υποστηρίζει με έγγραφά της προς το Δήμο Θέρμης, ότι εφαρμόζει τις
υφιστάμενες Α.Ε.Π.Ο. (726 & 7326/2010), καταθέτοντας μετρήσεις θορύβου & σκόνης &
πιστοποιητικό ISO 14.001, πλην όμως όλα αυτά δεν επιβεβαιώνονται από την αρμόδια Δ/νση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία και απευθύνθηκε η Κοινότητα
Ταγαράδων (σχετικά 3&4).
 Η ανωτέρω αιτούσα εταιρεία κατέθεσε επίσης στο Δήμο Θέρμης Έκθεση Ελέγχου του Δασαρχείου
Θεσ/νίκης για την επιτυχή, κατά την γνώμη της, πορεία των αποκαταστάσεων σύμφωνα με την
Α.Ε.Π.Ο και η οποία στηρίχθηκε σε αυτοψία Δασοφύλακα του Δασαρχείου Θεσ/νίκης.
Ωστόσο, η Κοινότητα Ταγαράδων σε διαχρονικές της αυτοψίες (η τελευταία τον Ιουλίου του 2018)
διαπιστώνει ότι: είναι ήδη ορατή η αλλοίωση του τοπίου με τη δραστική μεταβολή τόσο των
μορφών όσο και των γραμμών που προηγήθηκε από τη μέχρι τώρα μεταλλευτική δραστηριότητα.
Είναι προφανές, ότι δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των σοβαρών
περιβαλλοντικών βλαβών που έχει υποστεί το τοπίο. Η παράταση δε του επί 20ας
λειτουργούντος λατομείου για άλλα 20 χρόνια και ενδεχομένως εν συνεχεία για άλλα 30 χρόνια
(σύνολο 70), όπως επιτρέπει ο Ν. 4512/2018 άρθρο 45 παρ. 3, θα επιφέρει νέες σοβαρές μεταβολές
στο ανάγλυφο, που πιθανόν να επηρεάσουν και τις κινήσεις των αερίων μαζών, θα επιφέρει
ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη καταστροφή του τοπίου και θα υποθηκεύσει την ποιότητα
ζωής των μελλοντικών γενεών, γεγονός που αντιβαίνει, αφενός στον ίδιο το Ν. 4512/2018, ο
οποίος στο άρθρο 49 παρ. 1γ αναφέρει «απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων αν από αυτή
δημιουργούνται σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος …» και αφετέρου στα άρθρα

24&106 του Συντάγματος, τα οποία αναφέρονται σε ορθολογική και με φειδώ εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων, χάριν των επόμενων γενεών.
Πρότεινε:
Την απόρριψη του αιτήματος της Interbeton Δομικά Υλικά Α.Ε. του ομίλου «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»
για παράταση για άλλα για άλλα είκοσι (20) χρόνια του από 20ας λειτουργούντος λατομείου
141.284 στρ. στην Κοινότητα Ταγαράδων του δήμου Θέρμης, για λόγους προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής, χάριν της ποιότητας ζωής των επόμενων γενεών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά


Ο Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Γεώργιος είπε ότι ένας ήδη επιβαρυμένος περιβαλλοντικά τόπος,
λόγω της πολύχρονης λειτουργίας της χωματερής, γίνεται θύμα μιας απρόσμενης πολιτικής
απόφασης που ενώ ενθαρρύνει την επιχειρηματική λατομική δραστηριότητα ( μέχρι και 70
χρόνια με το νέο νόμο μπορεί να φτάσει η εκμετάλλευση μια περιοχής από τα 30 που ίσχυε μέχρι
τώρα) δεν αυστηροποιεί ούτε τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης τους περιβάλλοντος των
λατομείων, αλλά ούτε και τους μηχανισμούς ελέγχου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
Είναι βέβαιο ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μόνο η ίδια η πολιτεία με τις υπηρεσίες της μπορεί
να διαβεβαιώνει ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα. Ως Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων καμιά
απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από τα αρμόδια όργανα σε σχετικό αίτημά μας.
Συμπληρώθηκαν ήδη 38 χρόνια από τη έναρξη λειτουργίας του πρώτου από τα τρία λατομεία της
περιοχής μας. Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι τα μέτρα «αποκατάστασης» που εφαρμόζονται δεν
μπορούν να επανεντάξουν την περιοχή στο περιβάλλον και η απαξίωσή της είναι δεδομένη. Δεν
αποδεχόμαστε την παράταση της μίσθωσης, γιατί δεν επιθυμούμε την περαιτέρω
υποβάθμιση του τόπου μας που από σκουπιδότοπος κινδυνεύει να μετατραπεί τα επόμενα
χρόνια σε «κρανίου τόπος». Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να σεβαστεί έναν
πολύπαθο τόπο και να αιτηθεί άμεσα προς την Περιφέρεια την αφαίρεση της περιοχής των
Ταγαράδων από τους λατομικούς χάρτες της χώρας, άρα και από τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.



Ο Σύμβουλος κ. Τσονίδης Γεώργιος είπε ότι είναι πεπεισμένος ότι παρά τη άρνηση της παράτασης
της σύμβασης από το Κοινοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα τη περάσει παμψηφεί και
επιθυμεί να δηλώσει απών και δεν θέλει να συμμετέχει στην ψηφοφορία.



Η Σύμβουλος κα. Μπαλάσκα Αναστασία είπε ότι ψηφίζει ενάντια στη απόφαση του Δήμου είναι
υπέρ του τόπου της και συμφώνησε με την απόρριψη του αιτήματος για παράταση.



Ο Σύμβουλος κ. Καπούλας Ιωάννης είπε ότι είναι σύμφωνος με την ανανέωση της λατομικής
δραστηριότητας.



Στο συμβούλιο παραβρέθηκε και Δημοτικός Σύμβουλος Αγγέλου Γεώργιος ο οποίος είπε ότι θέλει
να καταγραφεί η ανησυχία του για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η απαξίωση των γύρω
περιουσιών και επιφυλάσσεται να εκφράσει τη γνώμη του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την απόρριψη του αιτήματος της Interbeton Δομικά υλικά Α.Ε. του ομίλου « ΤΙΤΑΝ Α.Ε» για
παράταση για άλλα 20 χρόνια του από 20ας λειτουργούντος λατομείου επιφάνειας 141.284 τ.μ
στη Κοινότητα Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, για λόγους προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος, χάριν της ποιότητας ζωής των επόμενων γενεών σύμφωνα με τη παραπάνω
εισήγηση.
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Στο συμβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των
πρακτικών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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