
                                                                                                                              
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 01/2019

συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης

Αριθ. Αποφάσεως 01/2019                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

«∆ιεκδίκηση αντισταθµιστικών τελών από τη παράταση της λατοµικής δραστηριότητας για

70 χρόνια».        

                                                         

Στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Kοιν.  Ταγαράδων  του  ∆ήµου  Θέρµης,  σήµερα  31

Ιανουαρίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του

∆ήµου  Θέρµης  σε  τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ΄  αρίθ  3564/28ης-01-2019

έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  µε  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύµβουλο  και

δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 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

Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούµενος  το  1ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  «διεκδίκηση

αντισταθµιστικών  τελών από  τη  παράταση  της  λατοµικής  δραστηριότητας  για  70 χρόνια»  και

αφού έλαβε υπόψη:  

1.  Τις  διατάξεις  του   άρθρου  84  του  Ν.  3852/2010  περί  αρµοδιοτήτων  των  ∆ηµοτικών

Κοινοτήτων.

2. Το µε αριθ. πρωτ.124/14.12.2016 έγγραφο-υπόµνηµα  προς το Υπουργείο περιβάλλοντος και

ενέργειας.

3.  Το  ν.  4512/2018  «  περί  παράτασης  της  λειτουργίας  των  λατοµείων  για  εβδοµήντα  (70)

χρόνια», πρότεινε:

την κατάθεση του παρακάτω υποµνήµατος προς τον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος και

ενέργειας κ. Σωκράτη Φάµελλο.

κ. Υπουργέ

  Όπως γνωρίζετε µε το ν. 4512/2018 « περί λατοµείων», τον οποίο πρόσφατα ψήφισε η

Βουλή των Ελλήνων, παρατείνεται η λατοµική δραστηριότητα για 70 χρόνια από 30 που όριζε ο
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ν.1428/1984, χωρίς ταυτόχρονα να αυστηροποιεί  τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας και

αποκατάστασης του χώρου που λατοµείται.

Εκφράζουµε λοιπόν προς εσάς τον αρµόδιο υπουργό επί του  περιβάλλοντος:

1.  Τις  ανησυχίες  µας  για  τις  σοβαρές  µεταβολές  που  θα  επιφέρει  η  µακροχρόνια  αυτή

εκµετάλλευση ( συµπληρώνονται ήδη 30 χρόνια λειτουργίας) στο ανάγλυφο της περιοχής και

τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στις κινήσεις των αερίων µαζών, στο κλίµα της περιοχής και

στα υπόγεια ύδατα µιας επιβαρυµένης και καταπονηµένης περιοχής από την επί 28 χρόνια

λειτουργία της χωµατερής.

2.  Τους  προβληµατισµούς  µας   για  την  συνταγµατικότητα   του  εν  λόγω νόµου,  καθώς  το

σύνταγµα της Ελλάδας στα άρθρα 24 και  106 αναφέρεται σε «ορθολογική και µε φειδώ

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων».  

 Ζητάµε  να  µεριµνήσετε   τουλάχιστον  να  καθιερωθεί  µε  νοµοθετική  ρύθµιση

συγκεκριµένο αντισταθµιστικό  τέλος υπέρ της κοινότητας των Ταγαράδων, καθώς και

όλων  των  άλλων  κοινοτήτων  στα  όρια  των  οποίων  λειτουργούν  κοινοτικά  λατοµεία,

ανεξάρτητα των παγίων και αναλογικών µισθωµάτων που ορίζει ο ν. 4512/2018 υπέρ των

∆ήµων και το οποίο θα επιβαρύνει την εταιρεία «Τιτάν Α.Ε» η οποία εκµεταλλεύεται τα

λατοµεία, όπως άλλωστε ορίζει  ο ν.3468/2006 για « παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

Α.Π.Ε». Συγκεκριµένα στο άρθρο 25 και στις παραγράφους 1 κ 3 ο εν λόγω νόµος 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 και

Τοπικής  Κοινότητας,  όπου  είναι  εγκατεστηµένος  ο  σταθµός....», δηλαδή   µε  νοµοθετική

ρύθµιση   του  υπουργείου  σας,  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 επιβεβληµένο   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,  τώρα

µάλιστα που παρατείνεται η λειτουργία τους για 70 χρόνια;             

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Συµβούλιο  της Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την

εισήγηση του Προέδρου, και τις διατάξεις  του αρ. 84 του Ν. 3852/2010.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την  κατάθεση  του  παρακάτω  υποµνήµατος  διαµαρτυρίας  προς  τον  αναπληρωτή  υπουργό

περιβάλλοντος και ενέργειας, κ Σωκράτη Φάµελο. 

κ. Υπουργέ

  Όπως γνωρίζετε µε το ν. 4512/2018 « περί λατοµείων», τον οποίο πρόσφατα ψήφισε η

Βουλή των Ελλήνων, παρατείνεται η λατοµική δραστηριότητα για 70 χρόνια από 30 που όριζε ο

ν.1428/1984, χωρίς ταυτόχρονα να αυστηροποιεί  τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας και

αποκατάστασης του χώρου που λατοµείται.
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Εκφράζουµε λοιπόν προς εσάς τον αρµόδιο υπουργό επί του  περιβάλλοντος:

1.  Τις  ανησυχίες  µας  για  τις  σοβαρές  µεταβολές  που  θα  επιφέρει  η  µακροχρόνια  αυτή

εκµετάλλευση ( συµπληρώνονται ήδη 30 χρόνια λειτουργίας) στο ανάγλυφο της περιοχής και

τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στις κινήσεις των αερίων µαζών, στο κλίµα της περιοχής και

στα υπόγεια ύδατα µιας επιβαρυµένης και καταπονηµένης περιοχής από την επί 28 χρόνια

λειτουργία της χωµατερής.

2.  Τους  προβληµατισµούς  µας   για  την  συνταγµατικότητα   του  εν  λόγω νόµου,  καθώς  το

σύνταγµα της Ελλάδας στα άρθρα 24 και  106 αναφέρεται σε «ορθολογική και µε φειδώ

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων».  

 Ζητάµε  να  µεριµνήσετε   τουλάχιστον  να  καθιερωθεί  µε  νοµοθετική  ρύθµιση

συγκεκριµένο αντισταθµιστικό  τέλος υπέρ της κοινότητας των Ταγαράδων, καθώς και

όλων  των  άλλων  κοινοτήτων  στα  όρια  των  οποίων  λειτουργούν  κοινοτικά  λατοµεία,

ανεξάρτητα των παγίων και αναλογικών µισθωµάτων που ορίζει ο ν. 4512/2018 υπέρ των

∆ήµων και το οποίο θα επιβαρύνει την εταιρεία «Τιτάν Α.Ε» η οποία εκµεταλλεύεται τα

λατοµεία, όπως άλλωστε ορίζει  ο ν.3468/2006 για « παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

Α.Π.Ε». Συγκεκριµένα στο άρθρο 25 και στις παραγράφους 1 κ 3 ο εν λόγω νόµος 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 και

Τοπικής  Κοινότητας,  όπου  είναι  εγκατεστηµένος  ο  σταθµός....», δηλαδή   µε  νοµοθετική

ρύθµιση   του  υπουργείου  σας,  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 επιβεβληµένο   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,  τώρα

µάλιστα που παρατείνεται η λειτουργία τους για 70 χρόνια;             

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 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

               

                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 

3



4


