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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7840/26-11-18  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  ( 19 ) 

1. Βλάγκας Ιωάννης  11. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Τσεργάς Κων/νος   12. Μπουζέκης Ευθύμιος 

3. Σαϊτης Αστέριος  13. Κυρίτσης Γεώργιος  

4. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   14. Τζέκας Θωμάς 

5. Νταφούλης Κων/νος  15. Μπίκας Χρήστος 

6. Αργυρίου Ιωάννης  16. Πανάγου Ελευθερία 

7. Τσέτσιλας Δημήτριος  17. Τσιαπλές Θωμάς 

8. Ζησάκη Ξανθή  18. Ζάχος Βασίλειος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  19. Τσούγιας Χρήστος 

10. Διψάνας Αχιλλεύς   

 
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  (8 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

2. Καρατέγος Μιχάλης   6. Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Κακαγιάννης Χρήστος  7. Νικολάου Γεώργιος  

4. Μανώλης Γεώργιος   8. Μαϊμάρης Δημήτριος  
                                                            Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,  
Στην συνεδρίαση λόγω κωλύματος, δεν παρέστη ο Πρόεδρος Δ.Σ.,  τον οποίο αναπλήρωσε, 

σύμφωνα με το άρθρο 69 του 3852/2010, ο Αντιπρόεδρος  Βλάγκας  Ιωάννης. 
    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 
[Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κων.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων []. 

   Ο  Αντιπρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Βλάγκας,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού  πρώτα συμφώνησαν  για την συζήτηση των θεμάτων ε κ τ ό ς  
η μ ε ρ ή σ ι α ς  δ ι ά τ α ξ η ς  [Ομόφωνα για το 1ο, 2ο & 4ο θέμα και Κατά Πλειοψηφία για το 3ο  
(Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας)], κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( Ε.Η.Δ. 3ο). «Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ, για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδος 
αποθήκευσης επικίνδυνων & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων χωρίς να υφίσταται 
επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε. 
στο ΟΤ 2, οδός 9 της ΒΙΠΕ Λάρισας στο Δ. Τεμπών Π.Ε. Λάρισας» 
Αριθμός   Απόφασης  (  208 ) 



Στα πλαίσια έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, χωρίς 
να υφίσταται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας της 
ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε., σας ενημερώνουμε τα εξής : 
 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα οριοθετείται σε ισόγειο βιομηχανικό κτίριο εκτάσεως 516,68m2 
εντός του υφιστάμενου γεωτεμαχίου εκτάσεως 2.353,03m2 καθώς επίσης και σε υπαίθρια 
πλατεία στάθμευσης στεγανών μεταλλικών μεταφερόμενων κιβωταμάξων εκτάσεως 190m2 στο 
περιβάλλοντα χώρο του γεωτεμαχίου επί της οδού 9 του Ο.Τ. 2 ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας της Δημοτικής 
Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών. Το γεωτεμάχιο που χωροθετείται το έργο είναι 
εντός ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ Λάρισας με θεσμοθετημένες χρήσεις σύμφωνα με την ΥΑ 
Φ/Α.5/19/12389/927 ΦΕΚ 2813Β/05.11.2013 για τον Κανονισμό λειτουργίας της ΒΙΠΕ Λάρισας. 
Βάσει των ανωτέρω επιτρέπεται η ανάπτυξη και υλοποίηση της δραστηριότητας  Μονάδας 
Αποθήκευσης Μη Επικίνδυνων και Επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (R13) εν αναμονή 
εργασιών αξιοποίησης R1 – R12 στον υφιστάμενο χώρο. 
 
Στο χώρο αποθήκευσης των αποβλήτων, θα παραλαμβάνονται εντός κατάλληλων συσκευασιών 
σε ειδικό χώρο και θα οδηγούνται προς ταξινόμηση και αποθήκευση εντός του χώρου 
αποθήκευσης των εν λόγω αποβλήτων. Στην περίπτωση εισερχόμενων αποβλήτων εντός 
στεγανών μεταλλικών μεταφερόμενων κιβωταμάξων θα γίνεται στάθμευση των πλήρη 
κιβωταμάξων στον κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο εκτός του βιομηχανικού κτιρίου και θα 
αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως περιγράφονται 
στη παρούσα. Το σύνολο των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα αποθηκεύονται εντός 
κατάλληλων συσκευασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας εντός 
των διαμορφωμένων χώρων αποθήκευσης στο βιομηχανικό κτίριο. 
Η συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης αποβλήτων εντός του βιομηχανικού κτιρίου είναι 85 
tn και εκτός του βιομηχανικού κτιρίου είναι 90 tn. 
Για την κατασκευή των κτιρίων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 51/2018  Άδεια Δόμησης. 
 
Τα υλικά που αποθηκεύονται είναι τα εξής: 
α. Αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 56tn, 
Αποθήκευση αποβλήτων ελαίων με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 6tn, Αποθήκευση 
αποβλήτων απορροφητικών υλικών και φίλτρων ελαίου με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 
3tn, 
β. Αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με μέγιστη 
αποθηκευτική ικανότητα Q=10 tn. 
γ. Αποθήκευση αποβλήτων μη σιδηρούχων μετάλλων με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 10tn, 
Αποθήκευση αποβλήτων συσκευασιών με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 10tn, Αποθήκευση 
σιδηρούχων μετάλλων με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 30tn 
δ. Αποθήκευση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με μέγιστη 
αποθηκευτική ικανότητα Q=50tn. 
Το σύνολο του έργου υπάγεται στην Υποκατηγορία Α2 ως προς την Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και στην Μέση Όχληση. 
 
Κύριος στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η επίτευξη των αρχών που τίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία για την ορθολογική και σύννομη διαχείριση των μη επικίνδυνων και 
επικίνδυνων αποβλήτων καθώς επίσης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 
αναπτυσσόμενο κλάδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων. 
 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις : 



α. Ανάλυση των επιπτώσεων στο έδαφος Η προτεινόμενη χρήση και η λειτουργία του έργου δεν 
δημιουργούν επιπτώσεις επί του εδάφους. 
β. Ανάλυση επιπτώσεων στα νερά. Η προτεινόμενη χρήση και η λειτουργία του έργου δεν ενέχει 
κινδύνους επί των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
γ. Ανάλυση των επιπτώσεων στα είδη χλωρίδας Στη θέση του έργου κανένα είδος δεν μπορεί να 
θεωρηθεί σπάνιο ή ενδημικό ή απειλούμενο. Τα είδη των φυτών που εντοπίστηκαν κατά την 
επίσκεψη στο χώρο της υπό μελέτη περιοχή αφορούν σε κοινά είδη του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 
δ. Ανάλυση των επιπτώσεων στα είδη πανίδας. Το έργο είναι ενταγμένο στον ευρύτερο 
υφιστάμενο ιστό της ΒΙΠΕ Λάρισας όπου ήδη κυριαρχούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
κατά συνέπεια έχουν επιβιώσει ή/και προσαρμοστεί είδη πανίδας ανθεκτικά στην ενόχληση 
(ανθρωπόφιλα είδη). Η υπό μελέτη χρήση δεν συνιστά απειλή για πληθυσμούς σπάνιων ή 
απειλούμενων ειδών πανίδας. 
ε. Ανάλυση των επιπτώσεων θορύβου. Η λειτουργία / χρήση του υπό μελέτη έργου δύναται να 
επιφέρει μία μικρή αλλαγή στα επίπεδα θορύβου. Η αλλαγή αυτή εντοπίζεται τόσο στη φάση 
λειτουργία. 
στ. Ανάλυση των επιπτώσεων στις χρήσεις γης. Η υλοποίηση του έργου δεν αναμένεται να 
προκαλέσει αλλαγές στις υπάρχουσες χρήσεις γης. 
ζ. Ανάλυση επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους. Η νέα λειτουργία του έργου δεν ωθεί σε 
οποιαδήποτε υπέρμετρη αύξηση του ρυθμού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 
πόρου. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται η οιανδήποτε εξάντληση μη ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη μέτρων επ’ αυτού. 
η. Ανάλυση κινδύνου ανώμαλων καταστάσεων Η λειτουργία του έργου δεν ελλοχεύει κινδύνους 
ανώμαλων καταστάσεων. Η λειτουργία δεν σχετίζεται με εκπομπές χημικών ουσιών ή 
ακτινοβολίας. 
Δεν απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα προστασίας. Θα πρέπει απλά να τηρούνται οι όροι 
προστασίας που ισχύουν για παρόμοιες βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
θ. Ανάλυση των επιπτώσεων στον πληθυσμό. Μετακίνηση ή οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή 
του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής δεν απαιτείται λόγω της υπό μελέτη δραστηριότητας. 
Όμοια δεν αναμένεται αλλαγή στη διασπορά ή το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. 
ι. Ανάλυση επιπτώσεων στην κατοικία: Σε κάθε περίπτωση οι όποιες επιπτώσεις εντοπίζονται 
είναι θετικές, μιας και η δημιουργία μιας μονάδας διαχείρισης αποβλήτων σε μία περιοχή 
συνεπάγεται θετικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία και οικονομία. 
κ. Ανάλυση επιπτώσεων στον τομέα των μεταφορών και στην κυκλοφορία Για τη φάση αυτή, η 
αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου εντοπίζεται μόνο κατά την διάρκεια φόρτωσης και 
εκφόρτωσης αποβλήτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της παρούσης 
δραστηριότητας. 
λ. Ανάλυση των επιπτώσεων στην ενέργεια: Σε καμία φάση δεν θα απαιτηθεί χρήση σημαντικών 
ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας. Όμοια, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική αύξηση της 
κατανάλωσης πηγών ενέργειας γιατί ο σχεδιασμό των πάγιων κυρίως υποδομών θα γίνει με 
στόχο την χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. 
μ. Ανάλυση των επιπτώσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας όγκος των παραγόμενων στερεών 
και υγρών αποβλήτων δεν είναι άξιος να απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στους τομείς κοινής 
ωφέλειας. 
ν. Ανάλυση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Η λειτουργία του έργου δεν συνεπάγεται 
επ’ ουδενί κίνδυνο ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας. Πιθανότητες 
έκθεσης ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους από τις νέες λειτουργίες δεν 
υφίστανται. Αντιθέτως η λειτουργία του έργου θα προσφέρει σημαντικά τόσο στην 
διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με 
τα προαναφερόμενα. 



ξ. Ανάλυση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη αισθητική: Η λειτουργία του έργου δεν 
συνεπάγεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου σε καμία περίπτωση. Παρεμπόδιση της θέας του 
ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας δεν αναμένεται παρά μόνον υπάρχει περίπτωση 
δημιουργίας φαινομένων οπτικής όχλησης κατά την λειτουργία του έργου. Ως εκ τούτου, 
προτείνονται επιπρόσθετα μέτρα προστασίας για την απάλειψη φαινομένων οπτικής όχλησης 
με την αύξηση των χώρων πρασίνου με κατάλληλη φύτευση. 
ο. Ανάλυση των επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές: Η θέση του έργου δεν βρίσκεται 
εντός ή πλησίον κάποιας προστατευόμενης περιοχής. 
 
Κατόπιν των στοιχείων που παραθέτουμε – τα οποία αντλήσαμε από τα ανηρτημένα στη 
διαβούλευση αρχεία της ΜΠΕ-  ενημερώνουμε το ΔΣ Τεμπών προκειμένου  να εκφράσει την 
γνώμη του σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω μονάδας.  
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν. 
3463/2006, και  μετά από διαλογική συζήτηση  [Μειοψήφησαν ο κ. Μπίκας, ο οποίος 
διαφώνησε και με την συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης και οι κ.κ. Κυρίτσης, 
Τζέκας, Βλάγκας, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι αρνητικοί στην εγκατάσταση της συγκεκριμένης 
μονάδας στην ΒΙΠΕ.] 

 
Αποφασίζει  Κατά πλειοψηφία 

[14 υπέρ (Αργυρίου, Έξαρχος, Τσάτσαρης, Διψάνας, Τσεργάς, Τσιόπα, Τσούγιας, Σαϊτης, Πανάγου, 
Ζησάκη, Μπουζέκης, Ζάχος, Τσιαπλές, Τσέτσιλας) και 5 κατά (Κυρίτσης, Βλάγκας, Τζέκας, Μπίκας, 
Νταφούλης)] 

 
 Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την ΜΠΕ, για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδος 
αποθήκευσης επικίνδυνων & μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων χωρίς να υφίσταται 
επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε. 
στο ΟΤ 2, οδός 9 της ΒΙΠΕ Λάρισας στο Δ. Τεμπών Π.Ε. Λάρισας 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 208/2018 

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

 
Καρατέγος  Μιχ. 


