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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 Σήμερα στις 08 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12705/04-12-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. -- 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. --  20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Πανάγου Ελευθερία 

9. --  22. -- 

10. Ντόντος Γεώργιος  23. Μαϊμάρης Δημήτριος  

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Αργυρίου Ιωάννης 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. Μπίκας Χρήστος 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. Τζέκας Θωμάς 
Σημ. 20ος  & 19ος  αποχώρησαν πριν  τη συζήτηση του 1ου Θέματος   23ος . Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   4. Κακαγιάννης Χρήστος 

2. Τσεργάς Κων/νος  5. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

3. Καρατέγος Μιχάλης  Αν και νόμιμα κληθέντες 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Ζ., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., Καραπάνου-
Μαγαλιού Άννα, Μπίκας Ι.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος, 
Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ιωάννης, Αβραμούλη Μαρία, Σακκαβός Ιωάννης]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση ενός εκτός 
ημερησίας θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ (14o). «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του τυροκομείου με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. 
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε.» που βρίσκεται εντός του οικισμού Παραποτάμου, στο Δήμο Τεμπών». 
Αριθμός   Απόφασης  ( 262 ) 



Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1101/10-11-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μας 
ζητήθηκε να ενημερωθεί το ΔΣ σχετικά με την ΜΠΕ που αφορά το έργο: «Μηχανολογική 
επέκταση, αύξηση δυναμικότητας, αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.) και αλλαγή τελικού αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΟΕ». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ΜΠΕ σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
Είδος Δραστηριότητας 
Το Τυροκομείο «Αφοί Δ. Αβραμούλη Ο.Ε.» λειτουργεί από το έτος 1978 στην Τοπική 
Κοινότητα Παραποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, εντός 
των ορίων του οικισμού Παραποτάμου, με αντικείμενο την παραγωγή διάφορων 
τυροκομικών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα. 
Το τυροκομείο είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Δήμο 
Τεμπών, εντός των ορίων του οικισμού Παραποτάμου, σε οικόπεδο έκτασης 4.240,49 m². 
Εντός του οικισμού επιτρέπεται η λειτουργία δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης 
με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες της περιοχής, καθώς και η λειτουργία 
εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή/και 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) [παρ. 1.15. του άρθρου 30 του Ν. 4269/2014 
(ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. α του άρθρου 62 του Ν. 4277/2014 
(ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014)]. Το τυροκομείο κατατάσσεται βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-
2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και σύμφωνα με τα 
ανωτέρω επιτρέπεται η λειτουργία του εντός του οικισμού Παραποτάμου. 
Το τυροκομείο «Αφοί Δ. Αβραμούλη Ο.Ε.» διαθέτει την υπ’ αριθμόν 7396/07-11-2005 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από τη Δ/νση Πολεοδομίας & 
Περ/ντος Ν.Α. Λάρισας για δυναμικότητα 5 tn/ημέρα πρόβειο και αίγειο γάλα. Στην 
παρούσα φάση, αυξάνεται η δυναμικότητα του τυροκομείου, ώστε να επεξεργάζεται 
συνολικά 13 tn/ημέρα αιγοπρόβειο γάλα. Η συγκεκριμένη δυναμικότητα είναι η μέγιστη 
δυναμικότητα επεξεργασίας πρώτης ύλης του τυροκομείου και παρατηρείται τον μήνα 
Μάιο. Τον μήνα Απρίλιο η δυναμικότητα ανέρχεται σε 11 tn/ημέρα γάλα, ενώ τους 
υπόλοιπους μήνες η δυναμικότητα του τυροκομείου παρουσιάζεται μειωμένη. Τις 
περιόδους αυξημένης τυροκόμησης, το τυροκομείο λειτουργεί 12 ώρες σε επταήμερη 
βάση. 
Το τυροκομείο λειτουργεί περίπου 300 ημέρες/έτος. 
Η ετήσια εισερχόμενη ποσότητα γάλακτος προς επεξεργασία εκτιμάται σε περίπου 2.389 tn 
γάλακτος/έτος. 
Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του τυροκομείου καλύπτουν κάλυψη 1.502,04 m² 
και δόμηση 1.599,20 m². Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί βάσει των 
2361/81, 1919/82, 81/2001 & 365/2006 Αδειών Οικοδομής ενώ κάποια κτίσματα έχουν 
τακτοποιηθεί βάσει του Ν.4178/2013. 
Στην παρούσα φάση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κτιριακή επέκταση του κυρίως 
τυροκομείου. 
Το τυροκομείο «Αφοί Δ. Αβραμούλη Ο.Ε.» διαθέτει την υπ’ αριθμόν ΔΑ/Φ14.1098/1611/19-
06-2006 Άδεια λειτουργίας - κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης για κινητήρια και 
θερμική ισχύ 161,15 Hp και 8,00 kW, αντίστοιχα, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης 
Ν.Α. Λάρισας. 
Στην παρούσα φάση προβλέπεται να αναβαθμιστεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Αποβλήτων με την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σε αυτήν, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της.  

1. Υγρά Απόβλητα 
Κατά τη λειτουργία του τυροκομείου υγρά απόβλητα παράγονται από το σύστημα 
καθαρισμού CIP (πλύσιμο δεξαμενών, δοχείων, σκευών που χρησιμοποιούνται κατά την 



παραγωγική διαδικασία), από το πλύσιμο των χώρων παραγωγής (δαπέδων), από το 
πλύσιμο και το πλυντήριο των τσαντιλών, από το πλύσιμο των καλουπιών φέτας και από 
τους χώρους υγιεινής. 
Η έως σήμερα διάθεση των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου (πλην του τυρογάλακτος) 
γίνεται υπεδαφίως σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικών βόθρων σύμφωνα 
με την με αριθμ. πρωτ. 2496/13-5-2005 Εγκεκριμένη Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων και την με 
αρ. πρωτ. 3052/12-06-2006 Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων που εκδόθηκε από 
τη Δ/νση Προστασίας & Διαχ. Περ/ντος Ν.Α. Λάρισας. 
Εκτός του αδειοδοτημένου συστήματος διάθεσης, έχει κατασκευαστεί Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), στο δυτικό τμήμα του γηπέδου του τυροκομείου, η οποία 
δεν έχει τεθεί έως σήμερα σε λειτουργία. Στην παρούσα φάση προβλέπεται η λειτουργία 
της ΕΕΑ για την επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων του τυροκομείου (πλην 
του τυρογάλακτος), μετά από αναβάθμιση αυτής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να 
προστεθούν ορισμένες επιπλέον μονάδες στην υφιστάμενη ΕΕΑ, ώστε να επιτυγχάνονται τα 
όρια εκροής που τίθενται από τη νομοθεσία.  
Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται στον Πηνειό ποταμό, μέσω 
υφιστάμενου αποχετευτικού αγωγού, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7554/19-11-1998 
Απόφαση Νομάρχη Λάρισας που εκδόθηκε από τη Δ/νση Υγιεινής Ν.Α. Λάρισας.  
Το παραγόμενο τυρόγαλα διατίθεται ως ζωοτροφή σε νόμιμα λειτουργούσες χοιροτροφικές 
μονάδες, μη επιτρεπόμενης της απόρριψής του στην ΕΕΑ. 

2. Στερεά Απόβλητα 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τυροκομείου, τα στερεά απόβλητα που παράγονται είναι 
τα εξής: 

 Τα αστικά απορρίμματα των εργαζομένων στο τυροκομείο. Τα απορρίμματα 
συλλέγονται από το προσωπικό και αποτίθενται σε κάδο αστικών απορριμμάτων 
του Δήμου Τεμπών, απ’ όπου συλλέγονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
και οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Λάρισας.  

 Τα ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα (άχρηστες χάρτινες συσκευασίες και τα λοιπά 
απορρίμματα από χαρτί και χαρτόνι, άχρηστες πλαστικές συσκευασίες και τα λοιπά 
απορρίμματα από πλαστικό, άχρηστες μεταλλικές συσκευασίες (δοχεία κλπ.)) 
τοποθετούνται σε κάδο ανακύκλωσης, συλλέγονται από τα οχήματα του Δήμου 
Τεμπών και οδηγούνται στη Μονάδα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που 
λειτουργεί στον χώρο του ΧΥΤΑ Λάρισας 

 Η ιλύς που θα προκύπτει στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων θα 
αποθηκεύεται σε δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος, απ’ όπου θα τροφοδοτείται σε 
σακόφιλτρα για αφυδάτωση. Η αφυδατωμένη ιλύς θα οδηγείται έπειτα από 
προβλεπόμενο εργαστηριακό χαρακτηρισμό στον ΧΥΤΑ Λάρισας. 

 Τα εσχαρίσματα που θα προκύπτουν από τη μονάδα εσχάρωσης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Αποβλήτων θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε κάδο 
απορριμμάτων προς τελική διάθεση στον ΧΥΤΑ.  

 
3. Αέρια Απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του τυροκομείου, αέρια απόβλητα μπορούν να θεωρηθούν τα 
καυσαέρια και η σκόνη που προέρχονται από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς των 
πρώτων υλών / προϊόντων και των αυτοκινήτων των εργαζομένων καθώς και τα καυσαέρια 
από τη λειτουργία του ατμολέβητα τα οποία μέσω καμινάδας αποβάλλονται στην 
ατμόσφαιρα. Επίσης, είναι πιθανό να προκύψουν δυσάρεστες οσμές στην ΕΕΑ από τυχόν 
δυσλειτουργία κάποιας επιμέρους μονάδας. 
Όσον αφορά στα καυσαέρια από την κίνηση των οχημάτων μεταφορών του γάλακτος και 
των προϊόντων, θα υπάρξει μικρή αύξηση στην παραγωγή τους, δεδομένου ότι θα αυξηθεί 
η δυναμικότητα του τυροκομείου, αλλά όχι σε βαθμό που να μπορεί να επηρεαστεί η 



υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον, οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων μεταφοράς εντός 
του γηπέδου του τυροκομείου και όλη η ακάλυπτη επιφάνεια / υπαίθριοι χώροι είναι 
τσιμεντοστρωμένοι / ασφαλτοστρωμένοι και καταβρέχονται (ιδίως τους θερινούς μήνες) 
για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 
Οι εκπομπές καυσαερίων από τη λειτουργία του ατμολέβητα είναι μέσα στα προβλεπόμενα 
όρια από τη νομοθεσία. 
Ο σωστός σχεδιασμός και η εξασφάλιση των συνθηκών σωστής λειτουργίας όλων των 
μονάδων της ΕΕΑ (τακτική συντήρηση και έλεγχο, τήρηση των κανόνων καθαριότητας κλπ.) 
είναι δυνατόν να εκμηδενίσουν την παραγωγή δυσάρεστων οσμών και τυχόν όχληση. 
Κατά τη φάση κατασκευής των επιμέρους τεχνικών έργων αναβάθμισης της ΕΕΑ, οι αέριες 
εκπομπές είναι πολύ μικρές. Αφορούν κυρίως σε αιωρούμενα σωματίδια/σκόνη από τις 
εργασίες που θα εκτελεστούν καθώς και σε καυσαέρια των μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν στις εργασίες. Οι συγκεντρώσεις των παραπάνω ρύπων δεν θα 
επηρεάσουν σημαντικά το περιβάλλον της περιοχής μελέτης αφού θα περιοριστούν 
χρονικά μόνο κατά τη φάση κατασκευής των έργων η οποία θα είναι σύντομη.  
Γενικώς εκτιμάται ότι τόσο η κατασκευή των επιμέρους έργων αναβάθμισης της ΕΕΑ όσο 
και η λειτουργία του τυροκομείου δεν είναι δυνατόν να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά της 
ατμόσφαιρας της περιοχής.  

4. Θόρυβος 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τυροκομείου, πηγές θορύβου είναι όλος ο εξοπλισμός 
που διαθέτει καθώς και τα οχήματα μεταφοράς Α΄ υλών και προϊόντων. Τα επίπεδα του 
παραγόμενου θορύβου είναι χαμηλά (<50 dB) και δεν παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία 
περί θορύβου (Π.Δ.1180/81). 
Βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) το τυροκομείο κατατάσσεται 
στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.  
Τα οφέλη από τη συνέχιση της λειτουργίας του τυροκομείου αφορούν κυρίως στην 
ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα μεταποίησης πρώτων υλών που παράγει ο πρωτογενής 
τομέας (κτηνοτροφία) καθώς και στην ενίσχυση του ίδιου του κτηνοτροφικού τομέα λόγω 
της αυξημένης ζήτησης σε κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής (γάλα). Η συνέχιση της 
λειτουργίας του τυροκομείου συμβάλλει στην τόνωση των οικονομικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής. Γενικότερα, ενισχύονται τόσο ο δευτερογενής τομέας όσο 
και ο πρωτογενής τομέας με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την εθνική 
οικονομία γενικότερα. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα μέτρα που 
προβλέπονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ να εκφράσουμε 
την θετική μας άποψη σχετικά με την ΜΠΕ του παραπάνω έργου. 

 
Και Κάλεσε το Δ. Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση. 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  τις 

διατάξεις του Ν. 3463/2006, το με αριθ. πρωτ. 1101/10-11-2015 έγγραφο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, την την εισήγηση του θέματος  και  μετά από διαλογική συζήτηση.   

 
Ομόφωνα Γνωμοδοτεί 

 
 Θετικά, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ««ΜΜηηχχααννοολλοογγιικκήή  

εεππέέκκτταασσηη,,  ααύύξξηησσηη  δδυυννααμμιικκόόττηηττααςς,,  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηηςς  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  

ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ((ΕΕ..ΕΕ..ΑΑ..))  κκααιι  ααλλλλααγγήή  ττεελλιικκοούύ  ααπποοδδέέκκττηη  ττωωνν  εεππεεξξεερργγαασσμμέέννωωνν  υυγγρρώώνν  ααπποοββλλήήττωωνν  



μμεε  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  ««ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΔΔ..  ΑΑΒΒΡΡΑΑΜΜΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΟΟΕΕ»»,,  με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα 
μέτρα που προβλέπονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων..  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 262/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                      (υπογραφές) 
 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
            Τσέτσιλας Δημ. 


