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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 21/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8318/14-12-18  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  (21) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   12. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

2. Τσεργάς Κων/νος   13. Πανάγου Ελευθερία 

3. Σαϊτης Αστέριος  14. Κυρίτσης Γεώργιος  

4. Ζάχος Βασίλειος  15. Τσιόπα Γεωργία 

5. Αργυρίου Ιωάννης   16. Τσέτσιλας Δημήτριος 

6. Νταφούλης Κων/νος  17. Μανώλης Γεώργιος  

7. Βλάγκας Ιωάννης  18. Καραναστάσης Αθανάσιος  

8. Έξαρχος Γεώργιος   19. Μπίκας Χρήστος 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  20. Νικολάου Γεώργιος  

10. Διψάνας Αχιλλεύς  21. Μαϊμάρης Δημήτριος  

11. Μπουζέκης Ευθύμιος    

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  (6 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   4. Τσιαπλές Θωμάς 

2. Ζησάκη Ξανθή   5. Τζέκας Θωμάς 

3. Κακαγιάννης Χρήστος  6.Τσούγιας Χρήστος    
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 Κ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ., Νταής Βας.] καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Βλαχοστέργιος Γεω]. 
    Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού  πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων 
εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (19) «Γνωμοδότηση σχετικά με την Ανανέωση & Τροποποίηση ΑΕΠΟ & Έγκρισης 
σχεδίου Διαχείρισης Εξωραϊστικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της Δραστηριότητας ‘Εκμετάλλευση 
Λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της 
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε’»  
Αριθμός   Απόφασης ( 229 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ.  κ. Καρατέγος  Μιχάλης.  
 



Στα πλαίσια έγκρισης της ΑΕΠΟ και Έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξωραϊστικών Αποβλήτων 
(ΣΔΕΑ) της Δραστηριότητας «Εκμετάλλευση Λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος 
πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας ΑΕ, σε 
ιδιωτική έκταση εμβαδού 41.252,87 τ.μ. ενημερώνουμε το ΔΣ Τεμπών τα εξής : 

• Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά την εκμετάλλευση λατομείου αργίλου 
πλινθοκεραμοποιίας, σε ιδιωτική έκταση συνολικού εμβαδού 18,146 στρεμμάτων του 
αναδασμού Καλοχωρίου (τεμάχια 95 και 96). 

• Η δραστηριότητα έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, σύμφωνα με την Α.Π. 
3347/185004/05-12-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΔΑ: Β45ΝΟΡ10-Ξ3Λ). Με την παρούσα 
μελέτη, τροποποιείται κατά κύριο λόγο η έκταση, η οποία μειώνεται κατά 23,11 στρ. 
περίπου, στην αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης και του 
τρόπου αποκατάστασης και κατ΄ επέκταση αυτών στον επαναϋπολογισμό των 
αποθεμάτων του κοιτάσματος, στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των 
λατομικών εργασιών και τον επαναπροσδιορισμό του κόστους αποκατάστασης, μέσω 
στης αναθεωρημένης Φυτοτεχνικής Μελέτης. Τα καθαρά απολήψιμα αποθέματα του 
κοιτάσματος αργίλου στα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, τα οποία προορίζονται για 
λατομική εκμετάλλευση, ανέρχονται σε 210.000 τόνους περίπου, με σχεδιασμό 
υπαίθριας εκμετάλλευσης κλειστής εκσκαφής. Από αυτά μία ποσότητα 7.840 m3 θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών μερικής πλήρωσης της εκσκαφής, οπότε 
τα διαθέσιμα απολήψιμα αποθέματα καθορίζονται σε 194.000 τόνους. Οι ετήσιες 
ανάγκες εξόρυξης θα εξαρτηθούν από την ζήτηση του εργοστασίου πλινθοκεραμοποιίας 
της Λάρισας, που έχει ενοικιάσει η ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε. από την ALPHA KERAMICA A.E. η 
παραγωγή του οποίου συνδέεται άμεσα με την ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του συγκεκριμένου εργοστασίου, η ετήσια παραγωγή 
του λατομείου αναμένεται να κυμανθεί περί τους 40.000 τόνους περίπου. Ο χρόνος 
λοιπόν ζωής του λατομείου εκτιμάται σε πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένου και του 
χρόνου που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου και με την προϋπόθεση 
ότι θα τηρηθούν σταθεροί οι παράμετροι και τα δεδομένα της εκμετάλλευσης. 

1. Περιγραφή Λειτουργίας Δραστηριότητας: 
 Η ροή των εργασιών στο λατομικό χώρο θα είναι η εξής:  
Σταδιακή αποκάλυψη του αργιλικού κοιτάσματος και προσωρινή απόθεση του εδαφικού υλικού 
και της φυτικής γης.  

• Εξόρυξη του αργιλοχώματος  

• Φόρτωση και μεταφορά της καθαρής αργίλου στο εργοστάσιο της εταιρίας.  
Η ετήσια παραγωγή του λατομείου, υπολογίζεται στους 40.000 τόνους περίπου. 
Όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των στείρων υλικών (εδαφικού υλικού και φυτικής 
γης), που θα προκύψουν καθ’ όλη την διάρκεια της εκμετάλλευσης, θα εξασφαλιστεί η 
ασφαλής βραχυπρόθεσμη προσωρινή εναπόθεσή τους, μέχρι αυτά να καταλήξουν στην 
οριστική τους θέση (διάστρωση τελικών δαπέδων), σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης 
του λατομικού χώρου. 
2. Από οικολογικής άποψης ο λατομικός χώρος αλλά και η ευρύτερη περιοχή, δεν έχει 

ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Ν. 
1650/1886, αλλά και οποιασδήποτε άλλης Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς Συνθήκης. Επίσης 
πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι στο χώρο εκμετάλλευσης καθώς και στο δάπεδο 
προσωρινής απόθεσης των στείρων υλικών, δεν υπάρχουν θέσεις και σημεία με 
χαρακτηριστικά ακραίων συνθηκών περιβάλλοντος, ούτε περιοχές ολισθησιγενείς, 
πλημμυριζόμενες, ευδιάβρωτες κ.λ.π.  Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν επιβαρυντικοί 
γεωλογικοί, υδρολογικοί, υδρογεωλογικοί, γεωτεχνικοί ή σεισμικοί παράγοντες στην 
συγκεκριμένη περιοχή, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προσωρινή ή την μετέπειτα 
μόνιμη εναπόθεση των υλικών αυτών. 



3. Προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 
α.  Η αποκατάσταση των δαπέδων των τελικών βαθμίδων, που θα δημιουργηθούν από την 
εκμετάλλευση, θα γίνει με διεξαγωγή φυτεύσεων μη δασικών ειδών, αφού πρώτα 
διαστρωθούν με το εδαφικό υλικό και τη φυτική γη που έχουν προκύψει από την 
αποψίλωση του λατομικού χώρου. 
β. Κατά τη φάση της προπαρασκευής του εδάφους, των τελικών επιφανειών της απόθεσης 
των στείρων υλικών, θα γίνεται επίθεση χώματος για φύτευση (φυτική γη) πάχους 
τουλάχιστον 0,5 m, που προέρχεται από την αποψίλωση του κοιτάσματος και θα 
συγκεντρώνεται στο χώρο προσωρινής απόθεσης στο Δ-ΒΔ τμήμα του λατομικού χώρου. 
Στη συνέχεια η ποώδης βλάστηση θα αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και θα συντελέσει στην 
αναχλόαση του εδάφους. Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα της τεχνητής 
αναχλόασης του εδάφους, με υδροσπορά. Παράλληλα θα λαμβάνει χώρα τεχνητή φύτευση 
κατάλληλων ειδών (οπωροφόρων & καλωπιστικών), μη απαιτητικών σε ιδιαίτερες 
εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. 

4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
Συνοπτικά αναφέρονται οι επιπτώσεις στο στάδιο των εξορυκτικών εργασιών και γενικά της 
λειτουργίας του λατομείου.  

• Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής λόγω της δημιουργίας σκόνης, από την 
λειτουργία του λατομείου και εν γένει από τις εξορυκτικές εργασίες και την κίνηση των 
οχημάτων θα είναι μικρές, άμεσες και για μικρό χρονικό διάστημα αρνητικές, οι οποίες 
όμως θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα.  

• Οι επιπτώσεις της δραστηριότητας, όσον αφορά τους υδάτινους πόρους θα είναι 
αμελητέες. Η φύση του προς εξόρυξη υλικού (άργιλος πρακτικά αδιαπέρατη), εντός του 
οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή και η απουσία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 
στο βάθος που θα αναπτυχθεί η εκμετάλλευση είναι τέτοια, που δεν είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν την οποιαδήποτε διαφοροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά 
ούτε και την παραγωγή υγρών αποβλήτων.  

• Οι επιπτώσεις στη μορφολογία και στο τοπίο της περιοχής θα είναι αρχικά άμεσες και 
αρνητικές αλλά στην πορεία του χρόνου θα αντιστρέφονται βαθμιαία και θα 
αντιμετωπιστούν πλήρως με την τελική αποκατάσταση του χώρου και την απόδοσή του 
για επανακαλλιέργεια. Οι εργασίες αποκατάστασης στο λατομικό χώρο, είναι 
απαραίτητες κατά τη διάρκεια των εργασιών εκμετάλλευσης, με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και θα έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός ηπιότερου διαμορφωμένου 
ανάγλυφου, το οποίο σε συνδυασμό με την εγκατάσταση της βλάστησης, θα συμβάλλει 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας, στο περιβάλλον της 
εγγύτερης και της ευρύτερης περιοχής. 

• Στη χλωρίδα και την πανίδα οι επιπτώσεις θα είναι σχεδόν ανύπαρκτες, λόγω της θέσης 
και της έκτασης στην οποία θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

• Ο θόρυβος κατά την διάρκεια της λειτουργίας του λατομείου από τα μηχανήματα και τα 
οχήματα, δεν αξιολογείται σαν ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση, θα έχει άμεσες αλλά 
προσωρινές επιδράσεις, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα μέτρα και 
τεχνικές.  

 
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.  
 
 Η απόφαση του  Τοπικού Συμβούλιου Καλοχωρίου  είναι αρνητική. Δημιουργούνται 
προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. 



 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Καλοχωρίου κ. Σεβδαλής Ελευθέριος, ο 
οποίος είπε πως όλοι μαζί αποφάσισαν να μην συνεχιστεί η λήψ. Δημιουργούνται προβλήματα 
και στον υδροφόρο ορίζοντα 

 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Αργυρίου: η Πομόνα άρδευσης είναι δίπλα, θα καταρρεύσει, είναι στα όρια. Δεν έκαναν καμία 
αποκατάσταση ποτέ. Διαφωνώ κάθετα. 
 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος, την απόφαση του Τ.Σ. Καλοχωρίου & την θέση του 
Πρόεδρου του και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
 Γνωμοδοτεί   α ρ ν η τ ι κ ά  σχετικά με την Ανανέωση & Τροποποίηση ΑΕΠΟ & Έγκρισης 
σχεδίου Διαχείρισης Εξωραϊστικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της Δραστηριότητας ‘Εκμετάλλευση 
Λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της 
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 41.252,87 τ.μ., στην Τ.Κ. 
Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δ. Τεμπών, στην ΠΕ Λάρισας’». 
  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό        229/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 


