
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ               Αριθµ. Απόφ. 21/2020 
---------------------------------- 

 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

  Από το πρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 

  Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  05-03-2020  ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  6:00 µ..µ. 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  την  υπ. αριθµ.  

4901/26-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία 

επιδόθηκε στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. 

∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 

οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 

………………………………………………………………………………………… 

Έγκριση εκµίσθωσης µε απευθείας σύµβαση δηµοτικού λατοµικού χώρου στη 

θέση “Κόκκινη Μαγούλα” της Τ.Κ. Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης  

εµβαδού 25000,00m2 στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ. 

…………………………………………………………………………………………. 

             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 

1. Τουρτούρης Αθανάσιος 
2. Μπίγγας Στέφανος 
3. Κωτσίδης Στέφανος 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχαήλ 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
21. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
22. Μαυρίδου Μάρθα 
23. Σολαχίδου Βασιλική 
24. Μωυσιάδης Στυλιανός 
25. Καραβασίλης Ιωάννης 
26. Σπόντης ∆ηµήτριος 
27. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
29. Χόλµπα Αντωνία 

 

 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………………………………………………………………………… 

  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    

……………………………………………………………………………………………… 

  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων παρίστατο στη συνεδρίαση. 

……………………………………………………………………………………………. 

  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πτολεµαΐδας, , Αγίου Χριστοφόρου, , 

Εµπορίου , Ερµακιάς, Μηλοχωρίου, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση 

. 

………………………………………………………………………………………………. 

Εδώ προσέρχεται ο ∆Σ Στέφανος Κωτσίδης. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο 

Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  έθεσε 

υπόψη του συµβουλίου την υπ’αριθ. 42973(2017 ) 25254/20-1-2020 εισήγηση του 
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τµήµατος  περιβάλλοντος & πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος – 

καθαριότητας & ποιότητας ζωής  η οποία έχει ως εξής  

 

  

ΣΧΕΤ.: 1.Την αρ. Πρωτ. 42973/1-12-2017 αίτηση της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ  που  

αφορούσε την Έκδοση άδειας εκµετάλλευσης σε δηµοτικό λατοµικό χώρο στη θέση 

«Κόκκινη Μαγούλα», Τ.Κ. Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης  εµβαδού 

25000,00m2 στο όνοµα του ∆ήµου και στη συνέχεια η απ’ ευθείας µίσθωση του 

λατοµείου. 

 2. Την υπ’ αριθµ. 303/2017 Α∆Α 6ΨΥΦΩΡ6-ΕΛΖ  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Εορδαίας µε την οποία χορηγήθηκε συναίνεση ∆ηµ. Συµβουλίου για διενέργεια 

ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης µαρµάρου σε δηµοτική έκταση 

επιφανείας 25.000 τ.µ. , στη θέση «Κόκκινη Μαγούλα» της Τ.Κ. Ερµακιάς του ∆ήµου 

Εορδαίας. 

 3.Την υπ’ αριθµ. 1/2018 Απόφαση  Τοπικού Συµβουλίου της  Κοινότητας Ερµακιάς , µε 

την οποία χορηγήθηκε η συναίνεση του Τοπικού Συµβουλίου, για έκδοση άδειας 

εκµετάλλευσης  του δηµοτικού λατοµικού χώρου στη θέση «Κόκκινη Μαγούλα», εµβαδού 

25000,00m2 , στο όνοµα του ∆ήµου Εορδαίας. 

 4. Την υπ’ αρ.38475/14-03-2019 Α∆Α 64ΙΠΟΡ1Γ-ΞΑΗ Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας / ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής Μακεδονίας / Τµήµα Περιβαλλοντικού και 
Χωροταξικού Σχεδιασµού, µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου 
και η θεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων. 

 5. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΛΜΑΥ/90841/2431/22-11-2019 (Α∆Α: 6ΞΠ4653Π8-ΣΩΤ) 
Απόφαση του ΥΠΕΝ Έγκριση Τεχνικής Μελέτης της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.» για 
την εκµετάλλευση λατοµείου φυσικών λίθων, σε δηµοτική έκταση 25.000,00 τ.µ. στη 
θέση «Κόκκινη Μαγούλα», Τ.Κ. Ερµακιάς, ∆ήµου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 6. Την αρ. πρωτ. 25254/3-12-2019 αίτησης συµπλήρωσης φακέλου  της ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΕΠΕ συνοδευµένη µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία (παράβολο 600 ευρώ, εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης 455 ευρώ, Τοπογραφικό διάγραµµα). 

          

       Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:  
α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ230/Α’/7-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»,  
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β) του  Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Β’/17-01-2018) «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των 
∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής 
και άλλες διατάξεις», 
γ)της ΥΑ ∆ΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428 (ΦΕΚ 479/ Β’/15-2-2019) «Καθορισµός 
διαδικασίας έγκρισης της ασκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκµετάλλευσης 
λατοµείων σε δηµόσιες και δηµοτικές εκτάσεις», 
δ) της ΥΑ  ∆ΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918(ΦΕΚ 2304/ Β’/18-6-2018) 
«∆ιαδικασία εκµίσθωσης, εκµετάλλευσης και διαχείρισης δηµοσίων λατοµείων», 
  δίνατε, µε απόφαση ∆Σ,  να  εκµισθωθεί στον ερευνητή ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ η εν 
λόγω δηµοτική λατοµική έκταση και να εξουσιοδοτηθεί  στον ∆ήµαρχο, για την 
υπογραφή των συµβολαιογραφικών  συµβολαίων, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
      Η δηµοτική λατοµική έκταση απεικονίζεται στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 
κλίµακας 1:5000 της ∆ιπλ/χου Πολιτικού Μηχανικού Μπαντή Φ.Αρετή. Οι 
συντεταγµένες του  δηµοτικού λατοµικού χώρου  δίνονται στο Ελληνικό 
Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσµιο Γεωδαιτικό 
Σύστηµα 1984 (WGS 84).  
.  

 ΕΓΣΑ 87 WGS 84 

Κορυφές  Χ Ψ λ φ 

Α 
Β 
Γ 
∆ 
Ε 
Ζ 
Η 
Α 

316697,669 
316810,964 
316879,991 
316740,202 
316708,034 
316680,966 
316657,315 
316697,669 

4485867,138 
4485938,021 
4485806,013 
4485746,008 
4485741,162 
4485743,021 
4485757,256 
 4485867,138 

40.505893 
40.506556 
40.505383 
40.504812 
40.504761 
40.504772 
40.504895 
40.505893 

21.838401 
21.839716 
21.840569 
21.838937 
21.838559 
21.838240 
21.837956 
21.838401 

 

 

∆ιάρκεια Μίσθωσης 
1. Η σύµβαση µίσθωσης του λατοµικού χώρου καταρτίζεται συµφωνά µε τα 
άρθρα 45,53 & 54 του Ν.4512/2018.Συγκεκριµενα η σύµβαση µίσθωσης 
δηµοτικής έκτασης για την εκµετάλλευση του λατοµείου θα καταρτιστεί έγκυρος 
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόµενο από τοπογραφικό σχεδιάγραµµα 
και συνοµολογείται για διάρκεια είκοσι (20) ετών, µε δυνατότητα παράτασης 
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 
2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται, 
ύστερα από συµφωνία των µερών, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο για µια ακόµη 
εικοσαετία, εφόσον ο µισθωτής έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της 
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ισχύουσας σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του χώρου διατηρεί το 
δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης, αν δεν τηρούνται οι όροι αυτής. 
3. Για τα λατοµεία  στα οποία υφίστανται ακόµη εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα, η 
διάρκεια ισχύος των συµβάσεων µίσθωσης µπορεί  να παρατείνεται και πέραν 
των σαράντα (40) ετών ανά δεκαετία, µε τις επιφυλάξεις πάντα της κειµένης 
νοµοθεσίας,  µέχρι να ολοκληρωθεί η µέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασµάτων 
των  υπό εκµετάλλευση ορυκτών, σύµφωνα µε την εκάστοτε εγκεκριµένη σχετική 
τεχνική µελέτη και την εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και 
πάντως όχι πέραν των εβδοµήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της 
µίσθωσης. 
Μισθώµατα 
1.Ο µισθωτής του δηµοτικού λατοµείου υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο 
µίσθωµα στον ιδιοκτήτη του. Το µίσθωµα αναλύεται σε πάγιο και αναλογικό. Η 
υποχρέωση καταβολής του πάγιου µισθώµατος υφίσταται από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της σύµβασης µίσθωσης, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση για το 
αναλογικό µίσθωµα από την ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. 
Το ετήσιο πάγιο µίσθωµα συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό 
µίσθωµα της ίδιας δωδεκάµηνης χρονικής περιόδου. Για τις κατηγορίες 
λατοµικών ορυκτών στις οποίες γίνεται συµψηφισµός του πάγιου και αναλογικού 
µισθώµατος, αν το πάγιο µίσθωµα είναι µεγαλύτερο του αντίστοιχου 
αναλογικού, η υποχρέωση του εκµεταλλευτή εξαντλείται µε την καταβολή του 
πάγιου µισθώµατος. Επιστροφή πάγιου µισθώµατος δεν χωρεί. 
α. Πάγιο Μίσθωµα. 
   Το ύψος του πάγιου µισθώµατος σε ευρώ, καθορίζεται από την µαθηµατική 
σχέση της παρ.4/α του αρθρ. 45 του Ν.4512/2018. 
Β. Αναλογικό µίσθωµα. 
    Το ύψος του αναλογικού µισθώµατος σε ευρώ, καθορίζεται από την  
παρ.4/β/αα του αρθρ. 45 του Ν.4512/2018, και  προσδιορίζονται από την παρ.5 
του ίδιου αρθρ. 45 .∆ηλαδή για τα λατοµεία µαρµάρων και φυσικών λίθων  
ορίζεται ανώτατο όριο αναλογικού µισθώµατος ποσοστό 8% επί της τιµής 
πώλησης των εξορυσσοµένων ογκοµαρµάρων και φυσικών λίθων, 10% επί 
εκείνης των ξοφαριών και ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης των 
επεξεργασµένων παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατοµείου και ότι άλλο 
πρόκυψη, γίνεται  σύµφωνα µε το  άρθρο 45 του Ν.4512/2018. 
Μεταβίβαση µισθωτικών δικαιωµάτων 
   Η υποµίσθωση της εκµετάλλευσης του λατοµείου απαγορεύεται. Επιτρέπεται η 
µεταβίβαση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση µίσθωσης, 
ύστερα από έγκριση του εκµισθωτή. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον 
εκµισθωτή µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την απόφαση έγκρισης της 
µεταβίβασης. 
    Μετά την έγκριση της µεταβίβασης και τη συνοµολόγηση της σχετικής 
συµβολαιογραφικής πράξης, η σύµβαση µίσθωσης εξακολουθεί να ισχύει µε 
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τους ίδιους όρους και στη θέση του µισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον οποίο 
µεταβιβάζονται τα µισθωτικά δικαιώµατα, ο οποίος αναλαµβάνει τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του αρχικού µισθωτή. 
Συνεχίζοντας ο Αντιδήµαρχος πρότεινε την εκµίσθωση µε απ’ ευθείας σύµβαση 

δηµοτικού λατοκοµικού χώρου στη θέση « Κόκκινη Μαγούλα «» της Κοινότητας 

Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας  εµβαδού 2.500,00 µ2 στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ  

ΕΠΕ. και την εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο για την υπογραφή των συµβολαίων 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Έπειτα από τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει 

 σχετικά. 

Σακελάρης Πρόεδρος Κοινότητας Ερµακιάς : Εµείς ως κοινότητα εισηγηθήκαµε θετικά  

επί του αιτήµατος και κάναµε µία επιπλέον συµφωνία  µε την εν λόγω εταιρεία ότι από 

τα αδρανή υλικά  που θα βγάζει  µπορεί να µας ανεβάζει  κάποιο αµµοχάλικο πάνω 

στην κοινότητα  εφόσον χρειασθεί  για να στρώσουµε  κοινοτικούς δρόµους  

Τερζοπούλου : Προτείνω οπωσδήποτε στο µισθωτήριο συµβόλαιο  να αναφέρονται οι 

όροι που θέτει ο Πρόεδρος  καθώς επίσης : 

-Να τηρηθούν πιστά οι περιβαλλοντικοί όροι και η αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος του λατοµικού χώρου. 

-Να υπάρχουν µέτρα ασφάλειας των περιοίκων 

-Η εκµετάλλευση των ορυκτών  να ναι σύµφωνα µε την εγκεκριµένη σχετική 

τεχνική µελέτη και την εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

-Οι εκµεταλλευτές ,να υποχρεούνται  στην καταβολή ειδικού τέλους υπερ ΟΤΑ ( 

10 % στην τιµή πώλησης  στα µη επεξεργασµένα προϊόντα και 5% στα 

επεξεργασµένα προϊόντα. 

-Ελεγχος των βιβλίων της εταιρείας για τον υπολογισµό των αναλογικών 

µισθωµάτων . 

-Αν συνεχιστεί η λειτουργία  πέραν των 40 ετων  να υποχρεούνται στην 

καταβολή πράσινου τέλους ύψους 1% επι της αξίας  των πωλουµένων. 

 

                                     Αριθµ. απόφ. 21/2020 
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Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση , τις ανωτέρω διατάξεις και τις 

τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών συµβούλων και του Προέδρου της Κοινότητας οι οποίες 

είναι καταγεγραµµένες αναλυτικά στα  αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας 

απόφασης. 

 

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία  

 

1 Εγκρίνει την εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση δηµοτικού λατοµικού χώρου 

στη θέση “Κόκκινη Μαγούλα” της Τ.Κ. Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. 

Κοζάνης  εµβαδού 25000,00 m2 στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ,  µε διάρκεια 

µίσθωσης είκοσι ( 20)  ετών,  και µε δυνατότητα παράτασης , ύστερα από 

συµφωνία των   µερών  

2. Ορίζει το µίσθωµα το οποίο θα περιληφθεί στο µισθωτήριο θα συνταχθεί µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 

4512/2018 . Το µίσθωµα αναλύεται σε πάγιο και αναλογικό Η υποχρέωση  

καταβολής του πάγιου µισθώµατος  υφίσταται  από την ηµεροµηνία  έναρξης 

ισχύος  της σύµβασης  µίσθωσης, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση  για το 

αναλογικό µίσθωµα από την ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Πλακεντά για την υπογραφή των 

συµβολαίων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία  

 

 

 

Οι ∆Σ της µείζονος αντιπολίτευσης Αθ Τερζοπούλου, , Μίχος Κων/νος , Μιχ 

Σίσσιος, Χρύσανθος Ταιρίδης, Ιωάν ∆ίκας, Ειρήνη Τσάγια , ∆ηµ  Τραχανάς και 

Στ Κωτσίδης δέχονται την  υπογραφή του σχετικού µισθωτηρίου µε την 

προϋπόθεση να συµπεριληφθούν οι όροι που έθεσε η κ. Τερζοπούλου. 
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Οι ∆Σ Αντωνία  Χόλµπα , Ευστ. Κοκκινίδης ,  Στ Μωυσιάδης, Βας Σολαχίδου και 
Μάρθα Μαυρίδου ψήφησαν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 21/2020  

……………………………………………………………………………………………… 

              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

   Παναγιώτης Πλακεντάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Ορφανίδης ∆ηµήτρης 

Καϊδου Άννα 

Καρακασίδης ∆ηµήτρης 

Λόφτσαλης Αναστάσιος 

Κεσκερίδης Χρήστος 

Αντωνιάδου Μαρία 

Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 

Κάλφας Παναγιώτης 

Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

Αντωνιάδης Κυριάκος 

Πράπα Αναστασία 

Φουρκιώτης Νικόλαος 

Τερζοπούλου Αθηνά 

Μίχος Κωνσταντίνος 

Σίσσιος Μιχαήλ 

Ταϊρίδης Χρύσανθος 
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Πτολεµαΐδα 

Ο Πρόεδρος 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

 

 

Χαρακτσής Ιωάννης 

∆ίκας Ιωάννης 

Τσάγια Ειρήνη 

Τραχανάς ∆ηµήτρης 

Κωτσίδης Στέφανος 

Κοκκινίδης Ευστάθιος  

Μαυρίδου Μάρθα 

Σολαχίδου Βασιλική 

Καραβασίλης Ιωάννης 

Μωυσιάδης Στυλιανός 

Σπόντης ∆ηµήτριος 

Σεβαστού  Ζαφειρούλα 

Παπαχρήστου Αναστάσιος 

Χόλµπα Αντωνία 
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