
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Από το πρακτικό της αριθμό  8/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 11/05/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 05/05/2017 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
5) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος 
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 121/11-05-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αιτήματα δημοτών. 

Αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (Στεγνοκαθαριστήριο) 

της Λαμπριανίδου Αναστασίας, στην οδό Καραγιαννοπούλου 1, Κιλκίς, Δήμου 
Κιλκίς.  

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 
 

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε 
υπόψη του Δ.Σ.  την εισήγηση με ΑΠ 1320/11-05-2017 του κ. Αποστολίδη Νικολάου, Χημικού 
Μηχανικού, υπευθύνου όλων των ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ορισθέντος να προβαίνει σε 
έλεγχο και αυτοψία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίων - 

πλυντηρίων – πρατηρίων καυσίμων και λοιπών δραστηριοτήτων με έδρα εντός του σχεδίου 
πόλεως, οι οποίοι αιτούνται να παροχετεύσουν τα απόβλητά τους στο δίκτυο ακαθάρτων :  

Η επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη.   

1. Η ποιότητα των αποβλήτων σας θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα 

γίνονται από την εταιρεία σας στην έξοδο της μονάδας τουλάχιστον δύο φορές το 

έτος. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων καταχωρούνται σε βιβλίο. 
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2. Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος (προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση, 

αξιοποίηση κλπ.) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ 1909 Β’/22.12.2003. 

Τα παραπροϊόντα του ελαιολασποσυλλέκτη (ιλύς, πετρελαιοειδή) θα πρέπει να διατίθενται 

σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρείται αρχείο διακίνησης, το οποίο θα είναι στη 

διάθεση  μας  και σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν 

επιτρέπεται η απόρριψη ιλύος και στερεών υπολειμμάτων  στο δίκτυο ακαθάρτων ή 

όμβριων (φρεάτια υδροσυλλογής) της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.   

3. Η Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο καλής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων σας καθώς και σε έλεγχο της ποιότητας 

αυτών, οποιαδήποτε μέρα και ώρα.  

4. Οι υπεύθυνοι της μονάδας οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των 

αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της απόδοσης των εγκαταστάσεων και να 

διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Επίσης οφείλουν να παρακολουθούν τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και να φροντίζουν για την καλή και 

αποδοτική λειτουργία τους. 

5. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει αμέσως 

με Fax ή με έγγραφο την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους διακοπής λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της 

βλάβης. 

6. Σε περίπτωση αύξησης του όγκου των αποβλήτων ή των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, 

σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζεται η απόδοση των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οφείλει 

να υποβάλλει συμπληρωματική μελέτη και να προβεί στην κατασκευή συμπληρωματικών 

έργων. 

Σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση και έχοντας υπόψη: 

α) Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο 

ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.  
β) Την μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίου. 

γ) Την κάτοψη του φρεατίου. 
δ) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης. 
ε) Την βεβαίωση υδροδότησης-αποχέτευσης. 

προτείνεται στο Δ.Σ. η χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (Στεγνοκαθαριστήριο) 
της Λαμπριανίδου Αναστασίας, στην οδό Καραγιαννοπούλου 1, Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς.  
 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από 

διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95), 

 

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου. 
 
 Την έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων  

 



Την χορήγηση της οριστικής άδειας στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, για τη διάθεση 
των υγρών αποβλήτων του στεγνοκαθαριστηρίου της Λαμπριανίδου Αναστασίας, που εδρεύει 

στην οδό Καραγιαννοπούλου 1, Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς με ΑΦΜ: 120090610 αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο 
ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.  

β) Την μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίου. 
γ) Την κάτοψη του φρεατίου. 

δ) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης. 
ε) Την βεβαίωση υδροδότησης-αποχέτευσης. 
στ) Την αυτοψία, που διενεργήθηκε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο και την θετική εισήγηση 

του για έκδοση ανανέωσης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο 
ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.   

ζ) Το άρθρο 8 του ΦΕΚ 192/14/03/1997 Τεύχος 2ο. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/11-05-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 

                                                                                       Αναστασιάδου Ελένη 
                                                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 


