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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 24/25-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 405/2016      ΘΕΜΑ :  «Συµπλήρωση της αριθ. 

287/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Θέρµης αναφορικά µε την 
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.» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 25η-10-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 15:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 36464/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 20 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γκουστίλης Θεόδωρος   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

2 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

4 Τιτέλης Κωνσταντίνος 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 4 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

7 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κοντοπίδης Γεώργιος 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

9 Γκιζάρης Στέργιος 8 Μουστάκας Βασίλειος 

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Πονερίδης Παναγιώτης 

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Σαµαράς Σωκράτης 

12 Καρκατζίνος Νικόλαος 11 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

13 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 12 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα (προσήλθε 
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος) 

14 Λαγός Νικόλαος 13 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   
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16 Μπίκος Κωνσταντίνος   

17 Πράτανος Απόστολος     

18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τσολάκης Απόστολος   

20 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απουσίας του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου τον αναπληρώνει νοµίµως ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γκουστίλης Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 
απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε o Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ταγαράδων κος Καλαθάς ∆ηµήτριος µε το υπ αριθµ. 36532/21-10-2016 έγγραφο της 
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος παρέστη.  
 
Η πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την αριθ. 287/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρατάθηκε η µίσθωση τµήµατος της υπ’αριθµ. 870 
δηµοτικής έκτασης του αγροκτήµατος Ταγαράδων (στο χώρο των Λατοµείων Ταγαράδων) 
εµβαδού 38.849,11µ2 από την εταιρεία  Ιντερµπετόν Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική 
Εταιρεία ∆οµικών Υλικών, Λατοµικών και µεταφορικών εργασιών» µε το διακριτικό τίτλο 
«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Α.Ε.» καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται 
µε τις διατάξεις του  άρθρου 45 του Ν. 4257/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το αρχικό συµπεφωνηµένο συµβατικό, δηλαδή εννέα (9) έτη, και 
συγκεκριµένα από την 25.08.2016 έως και την 24.08.2025, και σύµφωνα µε τους όρους του 
αρχικού συµφωνητικού. 
 
 Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 18-10-2016 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης 
Οικονοµικών σύµφωνα µε την οποία κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που πραγµατοποιήθηκε 
επί της υπ’αριθµ. 287/2016 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης, ζητήθηκε µε το υπ’αριθµ. 
61885/03.10.2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
(υπ’αριθµ. Πρωτ. 35450/13.10.2016), η υπό κρίση απόφαση να συµπληρωθεί, ώστε η 
παράταση της µίσθωσης δυνάµει του άρθρ. 5 παρ. 2β του Π.∆. 34/1995 να τελεί υπό την 
προϋπόθεση της παράτασης της µίσθωσης του λατοµείου.  
 
 Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 3 της υπ’αριθµ. 201/2004 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης που καθόρισε τους όρους της εκµίσθωσης του παραπάνω 
ακινήτου, αναφέρεται πως “κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους µισθώσεως ο µισθωτής 
δικαιούται µε µονοµερή δήλωσή του να παρατείνει την µίσθωση µία ή περισσότερες φορές 
µέχρι του προβλεπόµενου από το ∆ήµο χρόνου παράτασης της µίσθωσης λατοµείου εντός 
της λατοµικής περιοχής”. 
 Επιπλέον, στο άρθρο 5 των ανωτέρω όρων εκµίσθωσης αναφέρεται πως “∆ικαίωµα 
συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν µόνο επιχειρήσεις που έχουν µισθωτικό δικαίωµα για 
εκµετάλλευση λατοµείου εντός της ως άνω λατοµικής περιοχής και δεσµεύονται να 
χρησιµοποιήσουν την επιφάνεια του χώρου µόνο (εναπόθεση µηχανηµάτων και υλικών) για 
την εξυπηρέτηση της λατοµικής δραστηριότητας απαγορευµένης οποιασδήποτε κτιριακής 
εγκατάστασης”. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.  
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της κοινότητας Ταγαράδων κος Καλαθάς ∆ηµήτριος 
κατέθεσε εκ νέου την απόφαση της ∆.Κ. Ταγαράδων µε αριθµό 15/2016 και είπε ότι διαφωνεί  
στην παράταση της σύµβασης εφόσον δεν δηµιουργούνται ανταποδοτικά οφέλη στην 
Κοινότητα. 
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Επίσης παρατήρησε ότι µόνο στο ένα λατοµείο λήγει η σύµβαση το 2017 ενώ στα άλλα 
αρκετά αργότερα. 
 
Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος είπε ότι µε την αλλαγή του Καλλικράτη θα λυθούν όλα αυτά τα 
θέµατα διότι θα δοθούν νέες αρµοδιότητες στις Κοινότητες ο ∆ήµος όµως είναι ενιαίος και η 
κατανοµή των πόρων πρέπει να γίνεται για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισµών. 
 
Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης είπε ότι εµµένει στη θέση του ότι η διαχείριση της δηµόσιας 
περιουσίας και του ορυκτού πλούτου πρέπει να γίνεται δηµόσια και γι’ αυτό το λόγο θα 
καταψηφίσει.    
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, της παρ.2β του άρθρου 5 του 
Π.∆.34/95 (ΦΕΚ 30/95 τεύχος Α’), όπως συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 45 του 
Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14 τεύχος Α’) της οποίας το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε όπως 
ορίζει το άρθρο 69 του Ν. 4373/16 (ΦΕΚ-49 Α/1-4-16) καθώς και του Ν. 3463/2006 και του 
Ν. 3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       µε πλειοψηφία  
 
Συµπληρώνει την αριθ. 287/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
παρατάθηκε η µίσθωση τµήµατος της υπ’αριθµ. 870 δηµοτικής έκτασης του αγροκτήµατος 
Ταγαράδων (στο χώρο των Λατοµείων Ταγαράδων) εµβαδού 38.849,11µ2 από την εταιρεία  
Ιντερµπετόν Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ∆οµικών Υλικών, Λατοµικών και 
µεταφορικών εργασιών» µε το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Α.Ε.» για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το αρχικό συµπεφωνηµένο συµβατικό, δηλαδή εννέα (9) έτη, και 
συγκεκριµένα από την 25.08.2016 έως και την 24.08.2025, µε τον όρο ότι η παράταση της 
εκµίσθωσης δυνάµει του άρθρ. 5 παρ. 2β του Π.∆. 34/1995, τελεί υπό την προϋπόθεση της 
παράτασης της µίσθωσης του λατοµείου αδρανών υλικών της λατοµικής περιοχής 
Ταγαράδων που η ανωτέρω εταιρεία εκµεταλλεύεται και σύµφωνα µε τους όρους του 
αρχικού συµφωνητικού. 
 
 ∆ιαφωνούν οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆.Κ. Ταγαράδων κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς ο οποίος κατέθεσε εκ νέου την 
υπ΄αριθµ. 15/2016 απόφαση της ∆.Κ.Ταγαράδων. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 405/2016. 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

           
    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

               
     
      ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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