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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  2/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
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Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-33/30-1-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Υοπήγηζη άδειαρ διάθεζηρ ςγπών αποβλήηων ηηρ Δηαιπείαρ ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ Α.Δ. ζηην 
Δ.Δ.Λ. Κιλκίρ, για πεπαιηέπω επεξεπγαζία 

 
Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΧΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Πξόεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε 

ππόςε ηνπ Γ.., ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ:5603/06-12-2018 αίηεζε ηεο Δηαιπείαρ 
ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ Α.Δ., κε έδξα ηελ  Σ.Κ. Βαπηηζηή ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, κε ΑΦΜ: 094148370, κε 

ηελ νπνία δεηά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο (ιύκαηα) ζηελ 
Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο 
εμήο : 

 
Θέμα: Δηζήγεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ (ιύκαηα) ζηελ Δ.Δ.Λ. 

Κηιθίο, γηα πεξαηηέξσ Δπεμεξγαζία, ηεο Δηαιπείαρ ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ Α.Δ., κε έδξα ηελ  ΣΚ 
Βαπηηζηή ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, κε ΑΦΜ: 09414837.  

 
 
 

Λακβάλνληαο ππόςε: 
 

 
Α) Σελ κε αξηζ. πξση.:3441/07-09-1999 απόθαζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο κε 
ζέκα «Οξηζηηθή άδεηα δηάζεζεο απνβιήησλ ηνπ γαιβαληζηεξίνπ ηεο ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ Α.Δ. ζηνλ 

Βαπηηζηή Ν. Κηιθίο», κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε «επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ πγξώλ 
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απνβιήησλ όγθνπ 6 m3/day λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε  πνπ πεξηιακβάλεη 
ηα ζηάδηα: δεμακελή ζπιινγήο θαη εμνπδεηέξσζεο, (αεξηζκνύ) - δεμακελή νμείδσζεο – 

δεμακελή θαζίδεζεο – δεμακελή ιάζπεο – αθπδάησζε θαη δηάζεζε θαζαξώλ ζην Απνρεηεπηηθό 
Γίθηπν ηνπ Βαπηηζηή». Δπιζςνάπηεηαι. 

Β) Σελ κε ΑΓΑ: ΦΘΛΓ7ΛΛ-Τ1Κ, Απιθ. ςνεδπίαζηρ 9η/15-11-2017, Απιθ. Απόθαζηρ: 
88/2017, αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν, Θέκα 2, «Γλσκνδόηεζε επί ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Βηνκεραλίαο Δπεμεξγαζίαο 

Πξνθίι ηδήξνπ θαη Λακαξίλαο – Γαιβαληζηήξην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ Δπσλπκία 
«ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ Α.Δ.» ζην 10ν ρικ. ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ Κηιθίο – Πνιπθάζηξνπ, ζηελ 

πεξηνρή Σ.Κ. Βαπηηζηή, ηεο Γ.Δ. Κηιθίο, ζην Γ. Κηιθίο, Π.Δ. Κηιθίο, ηεο Π.Κ.Μ.». 
Δπιζςνάπηεηαι. 
Γ) Σελ κε αξηζ.:19-308/14-11-2017 Απόθαζε εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο Βεβαίσζεο ζύλδεζεο 

ζην Απνρεηεπηηθό Γίθηπν ηεο Σ.Κ. Βαπηηζηή ηεο Δηαηξείαο κε ηελ Δπσλπκία «ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ 
Α.Δ.» ζην 10ν ρικ. ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ Κηιθίο – Πνιπθάζηξνπ, ζηελ πεξηνρή Σ.Κ. Βαπηηζηή, 

ηεο Γ.Δ. Κηιθίο, ζην Γ. Κηιθίο, Π.Δ. Κηιθίο. Δπιζςνάπηεηαι. 
 
Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
4483/2017 (ΦΔΚ Α’-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚ Α’-114/8.6.2006). 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 
 Σελ ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ (ιύκαηα), ηεο αλσηέξσ Δηαηξείαο 

κε ηελ Δπσλπκία «ΣΙΓΚΟΜΔΣΑΛ Α.Δ.» ζηελ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, 

ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, όξνπο θαη ππνδείμεηο: 

Η επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε.   

1. Η πνηόηεηα ησλ απνβιήησλ ζαο ζα παξαθνινπζείηαη κε αλαιύζεηο πνπ ζα γίλνληαη από 

ηελ εηαηξεία ζαο ζηελ έμνδν ηεο κνλάδαο ζε θάζε θνξηίν πξνο ηελ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, από 

δηαπηζηεπκέλν ρεκηθό εξγαζηήξην. Η αλάιπζε πνπ ζα  ζπλνδεύεη θάζε θνξηίν ζα αθνξά 

ηα εμήο: 

 ΑΙΩΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ κηθξόηεξν ησλ 250 mg/l 

 PH :6,5 - 9,0 

 Fe (δηζζελέο θαη ηξηζζελέο) (κηθξόηεξν ησλ 30,0 θαη 30,0 mg/l αληίζηνηρα) 

 Ni  1.0 mg/l 

 Co 1.0 mg/l 

 Cd 1.0 mg/l 

 Cr (ηξηζζελέο θαη εμαζζελέο) (κηθξόηεξν ησλ 3 θαη 0,6 mg/l αληίζηνηρα) 

Λύμαηα πος δεν πληπούν ηα ανωηέπω όπια δεν γίνονηαι δεκηά και ζςνεπάγονηαι 

αςηομάηωρ ακύπωζη ηηρ άδειαρ αποδοσήρ λςμάηων. 

2. Απαγνξεύεηαη  ε δηάζεζε ιπκάησλ πξνο ηελ Δ.Δ.Λ. Καζηαληώλ.  

ε πεπίπηωζη διοσέηεςζηρ οποιαδήποηε ποζόηηηαρ αποβλήηων ηηρ μονάδαρ 

ζαρ ππορ ηην Δ.Δ.Λ. Καζηανιών η ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ μονομεπώρ θα ακςπώζει ηην 

ζςγκεκπιμένη άδεια αποδοσήρ λςμάηων. 

3. Η δηαρείξηζε ηεο παξαγόκελεο ηιύνο (πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηάζεζε, 

αμηνπνίεζε θιπ.) λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727 ΦΔΚ 1909 

Β’/22.12.2003. Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη δελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε ηιύνο θαη 

ζηεξεώλ ππνιεηκκάησλ  ζηελ Δ.Δ.Λ., ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο. Να πξνζθνκηζηεί έγγξαθν από 



πηζηνπνηεκέλν θνξέα απνδνρήο θαη παξαιαβήο ηεο παξαγόκελεο ηιύνο από ηελ κνλάδα 

ζαο.  

4. Η Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζαο θαζώο θαη ζε έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 

απηώλ, νπνηαδήπνηε κέξα θαη ώξα θαη ζε βάξνο ζαο.  

5. Οη ππεύζπλνη ηεο κνλάδαο νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απόδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ θαηά ην δπλαηό ην έξγν ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

6. ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη 

αμέζωρ κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία καο, αλαθέξνληαο ηνπο ιόγνπο δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

7. ε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ όγθνπ ησλ απνβιήησλ ή ησλ πνηνηηθώλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα επεξεάδεηαη ε απόδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε θαη λα πξνβεί ζηελ 

θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 2-33/30-1-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

 

Αναζηαζιάδος Δλένη  


