
                                                                                                                             
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                                                                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ                             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 03/2020
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 03/2020                                                    

Θέμα: «Τροποποίηση της νομοθεσίας περί κοινοτικών / δημοτικών λατομείων».  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της 26ης-3-2020 έλαβε χώρα δια περιφοράς καθώς σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-
3-2020 κατά το διάστημα  κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊου COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των
ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού και  των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων μπορεί να λάβει χώρα είτε δια περιφοράς κατά της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  το  άρθρου  167  του  ν.3852/2010  (Α΄87),  είτε  δια  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλισης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας  Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης,  σήμερα 26
Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11326/23ης  03.2020
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 7 μέλη. 
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 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης   «
τροποποίηση της νομοθεσίας περί κοινοτικών / δημοτικών λατομείων» και αφού έλαβε υπόψη:

 Το άρθρο 84 του ν. 4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων.
Την υπ. αριθ. 4959/184/28.2.2020 απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
αίτημά μας για τροποποίηση της νομοθεσίας περί δημοτικών λατομείων,

πρότεινε

ως απάντηση στο υπουργείο, την κατάθεση του παρακάτω  νέου υπομνήματος προς τον   
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

    Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ

        Με το έγγραφό σας, αριθ.πρωτ. 4659/184/28.ο2.2020, απαντήσατε αρνητικά στο υπόμνημα
μας, « για θεσμοθέτηση αντισταθμιστικού τέλους υπέρ των Κοινοτήτων  στα όρια των οποίων
λειτουργούν κοινοτικά / δημοτικά λατομεία κατά το πρότυπο του άρθρου 25 του ν.3468/2006
για «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) ».

Οι  αιτιολογίες  σας  ότι,  «η  οποιαδήποτε  πρόσθετη  επιβάρυνση  των  κοινοτικών/δημοτικών
λατομείων αδρανών υλικών με τη θέσπιση νέου τέλους υπέρ  Ο.Τ.Α θα επιβάρυνε υπερβολικά τα
λατομεία  αυτά……..»,  δεν  παίρνει  υπόψη  της  το  γεγονός  ότι  οι  εν  λόγω  εταιρείες  που
εκμεταλλεύονται τα λατομεία  ( ΤΙΤΑΝ Α.Ε και άλλες) ζήτησαν και η πολιτεία το αποδέχτηκε με
το άρθρο 45 παραγ. γ του ν.4512/2018, τη παράταση της εξόρυξης στον ίδιο χώρο για άλλα
σαράντα (40) χρόνια, (σύνολο εβδομήντα (70) από τριάντα (30) που προέβλεπε ο  ν.1428/1984),
για  να  αποφύγουν  το  κόστος  μετεγκατάστασης  με  κριτήρια  πάντα  το   κέρδος  και  όχι
προφανώς τη προστασία του περιβάλλοντος, αυτό άλλωστε πρέπει να είναι μέριμνα της
πολιτείας. 

Επίσης οι αιτιολογίες σας ότι προστατεύεται το περιβάλλον με:

  «το άρθρο 55 παραγ.2 του ν. 4512/2018 περί κατάθεσης από τις υπόχρεες εταιρείες  εγγυητικής
επιστολής για την  αποκατάσταση του περιβάλλοντος…….» και

 «το άρθρο 62 παραγ.3 του ν. 4512/2018 περί πρασίνου τέλους ίσον με 1% επί της αξίας των
πωλουμένων προϊόντων υπέρ του Πράσινου Ταμείου για τα λατομεία που συνεχίζουν πέραν των
σαράντα  (40)  ετών»,  είναι  χωρίς  ουσιαστικό  αντίκρισα  για  το  περιβάλλον  των
συγκεκριμένων Κοινοτήτων διότι:
1ον :  Είναι αδύνατον τεχνικά να αποκατασταθεί ένα χώρος μετά από 70 χρόνια εξόρυξης. Δεν
αποκαταστάθηκαν ποτέ τα λατομεία του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης που λειτούργησαν μόνο
30 χρόνια, ως ο  παλιός νόμος όριζε, καθώς και πολλά άλλα λατομεία σε όλη την επικράτεια.
2ον :  Το  πράσινο  τέλος  1%  αν  και  έχει  θεσμοθετηθεί  από  το  2010,  δεν  πήγε  ποτέ  στις
συγκεκριμένες Κοινότητες που υφίστανται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

κ. Υφυπουργέ

Ζητούμε  τουλάχιστον να νομοθετήσετε διάταξη έτσι ώστε το πράσινο τέλος ίσο με 1% επί
της  αξίας  των  πωλούμενων  προϊόντων  υπέρ  του  Πράσινου  Ταμείου  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, το οποίο, σημειωτέον, δεν αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση



για  τις  εταιρείες  εξόρυξης,  να  πηγαίνει  σε  έργα  στις  συγκεκριμένες  Κοινότητες  όπου
λειτουργούν τα συγκεκριμένα λατομεία και όχι οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια. 

Η ανάγκη της Κοινότητας Ταγαράδων να καρπωθεί έστω και αυτό το εν λόγω 1% είναι πολύ
μεγάλη, σε σημείο που η Κοινότητα αν δεν δικαιωθεί, να είναι αναγκασμένη  να προσφύγει στα
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά της συνταγματικότητας του άρθρου 45 παραγ 3 του
ν.4512/2018 περί παράτασης της λειτουργίας των λατομείων για εβδομήντα (70) χρόνια, έτσι
ώστε  να προστατεύσει το περιβάλλον της περιοχής και το μέλλον των επόμενων γενεών. 

           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

     Το Συμβούλιο της  Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του προέδρου, οι κοινοτικοί σύμβουλοι Καπούλας Ιωάννης και Τσονίδης Γεώργιος
συμφωνούν με τη διεκδίκηση του πράσινου τέλους υπέρ των Κοινοτήτων διαφωνούν όμως με τη
προοπτική προσφυγής στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την αποστολή υπομνήματος προς τον Υφυπουργό Ενέργειας  και Περιβάλλοντος  για να
καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση διάταξη έτσι ώστε το πράσινο τέλος  ίσο με 1% επί της
αξίας  των  πωλούμενων  προϊόντων  υπέρ  του  Πράσινου  Ταμείου  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, το οποίο, σημειωτέον, δεν αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση
για  τις  εταιρείες  εξόρυξης,  να  πηγαίνει  σε  έργα  στις  συγκεκριμένες  Κοινότητες  όπου
λειτουργούν  τα  συγκεκριμένα λατομεία  και  όχι  οπουδήποτε αλλού ανά την  επικράτεια,
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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