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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 09/2019
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 15/2019                                                    

Περίληψη

«Υπόμνημα  προς  τον  Υπουργό  Ενέργειας  και  Περιβάλλοντος  για  θεσμοθέτηση
αντισταθμιστικών τελών υπέρ της Κοινότητας Ταγαράδων από την παράταση λειτουργίας των
λατομείων για  εβδομήντα (70) χρόνια από τριάντα(30) χρόνια που ήταν μέχρι πρόσφατα».        

                                                         

   Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης,  σήμερα 13
Δεκεμβρίου  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  19:00,  συνήλθε  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας
Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ’  αριθ.
51937/09ης.12.2019 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. 4855/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης
στο παρακάτω θέμα.  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει
νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ          ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
2.   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          
3.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ        
4.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ                                                                   

   5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ                               
 6.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ                                           

   
 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « υπόμνημα προς τον
Υπουργό  Ενέργειας  και  Περιβάλλοντος  για  θεσμοθέτηση  αντισταθμιστικών  τελών  υπέρ  της
Κοινότητας Ταγαράδων από την παράταση λειτουργίας των λατομείων για εβδομήντα (70) χρόνια
από τριάντα(30) χρόνια που ήταν μέχρι πρόσφατα » και αφού έλαβε υπόψη:

 Το  άρθρο  84  του  ν.  4555/2018  περί  αρμοδιοτήτων  των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων.

 Το άρθρο 45 παραγ.3 του ν. 4512/2018 περί παράτασης της λειτουργίας των λατομείων για
εβδομήντα (70) χρόνια,

  πρότεινε:



την κατάθεση του παρακάτω υπομνήματος προς τον υπουργό ενέργειας και περιβάλλοντος:

  κ. Υπουργέ

  Mε το άρθρο 45 παραγ.3 του ν.  4512/2018 « περί  λατομείων»,  τον  οποίο πρόσφατα
ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, παρατείνεται η λατομική δραστηριότητα για εβδομήντα (70)
χρόνια από τριάντα (30) που όριζε το άρθρο 9 παραγ.2 του ν. 1428/1984, χωρίς ταυτόχρονα να
κάνει αυστηρότερους τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης του χώρου
που λατομείται.  Η κοινότητα Ταγαράδων είναι μια κοινότητα 2088 κατοίκων του Δήμου Θέρμης
του   Ν. Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει λατομική ζώνη από το 1980 και λειτουργούν τρία (3)
λατομεία του ομίλου « Τιτάν Α.Ε».

  Εκφράζουμε λοιπόν προς εσάς τον αρμόδιο υπουργό επί του  περιβάλλοντος:

     Τις  ανησυχίες  μας  για  τις  σοβαρές  μεταβολές  που  θα  επιφέρει  η  μακροχρόνια  αυτή
εκμετάλλευση,  συμπληρώνονται  ήδη  σαράντα  (40)  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
ολόκληρα  χρόνια  παράνομης  και  ανεξέλεγκτης  λειτουργίας   χωματερής  όλου  του  νομού
Θεσσαλονίκης και μέρους του νομού Χαλκιδικής.

       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, χάριν των επόμενων γενεών». ( Ήδη με την υπ αριθ.16/2019
απόφαση του το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής στο
ΣτΕ κατά της συνταγματικότητας του άρθρου 45 παργ.3 του ν. 4512/2018 περί παράτασης της
λατομικής εκμετάλλευσης).

  Ζητάμε από εσάς 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
Δήμων και το οποίο θα επιβαρύνει την εταιρεία «Τιτάν Α.Ε», η οποία εκμεταλλεύεται τα
λατομεία  και  η  οποία  ζήτησε  την  εν  λόγω  παράταση  για  να  αποφύγει  το  κόστος  της
μετεγκατάστασης, όπως μάλιστα ορίζει ο ν.4368/2006 για «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  (  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 Δημοτικής 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 τοποθετηθούν σχετικά.

Ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καπούλας πήρε το λόγο και είπε να διεκδικήσουμε το 3%.

        Η Σύμβουλος κα. Αναστασία Μπαλάσκα πήρε το λόγο και είπε ότι αν μπορούμε να κάνουμε
κάτι για τα εβδομήντα χρόνια να το κάνουμε και εννοείται ότι το 3% είναι μονόδρομος.

Η Σύμβουλος κα. Βασιλική Λιάπη πήρε τον λόγο και είπε ότι υποστηρίζει την προσπάθειά για
το 3% την υποστήριζε από την αρχή όχι μόνο για τη δική της γενιά αλλά και για τις επόμενες.
Δεν είναι αισιόδοξη για την αλλαγή του εβδομήντα χρόνια σε τριάντα και νομίζει ότι πρέπει να
προσπαθήσουμε το 3%. 

         
    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του προέδρου και με ψήφους υπέρ της πρότασης των έξι (6) παρόντων
μελών  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την αποστολή υπομνήματος στον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος για  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 Δήμων και το οποίο θα επιβαρύνει την εταιρεία «Τιτάν Α.Ε», η οποία
εκμεταλλεύεται  τα  λατομεία  και  η  οποία  ζήτησε  την  παράταση  της  λατομικής
εκμετάλλευσης για να αποφύγει το κόστος της μετεγκατάστασης, όπως μάλιστα ορίζει ο
ν.4368/2006  για  «παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας
( Α.Π.Ε), σύμφωνα με τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου.      

   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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

               
                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
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