
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  8/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 17/04/2018 Ηκέξα: Σξίηε Ώξα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ηκεξνκελία: 11/04/2018 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πέληε (5) 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 

2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

2) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

ΘΔΜΑ 7Ο - Απόθαζε  8-116/174-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

Υνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήηωλ ηεο Δηαηξίαο Παξαγωγήο Καπληθώλ 

Πξνϊόληωλ (Σζηγάξωλ) ΡΙΑΛ ΣΟΜΠΑΚΟ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ 
πεξηνρή  Άγηνο Παληειεήκνλαο Κηιθίο, ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κηιθίο,  ε νπνία 

εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-Κηιθίο, ζηελ ΔΔΛ Κηιθίο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ 

απνβιήησλ ηεο Δηαηξίαο Παξαγσγήο Καπληθώλ Πξντόλησλ (Σζηγάξσλ) ΡΙΑΛ ΣΟΜΠΑΚΟ Α.Δ. 
(REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο Παληειεήκνλαο Κηιθίο, ηνπ Καιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ Κηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-Κηιθίο, ζηελ ΔΔΛ Κηιθηο, 
ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε : 
 

Θέμα: Ειζήγηζη για έκδοζη άδειας διάθεζης σγρών αποβλήηων, ηης Εηαιρίας Παραγωγής 
Καπνικών Προϊόνηων (Τζιγάρων) ΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ Α.Ε. (REAL TOBACCO SA), με έδρα ηην 

περιοτή  Άγιος Πανηελεήμονας Κιλκίς, ηοσ Καλλικραηικού Δήμοσ Κιλκίς,  η οποία εδρεύει ζηο 
26ο τλμ ηης Π.Ε.Ο. Θεζζαλονίκης-Κιλκίς, ζηην ΕΕΛ Κιλκίς.         

 
 
Λακβάλνληαο ππόςε:  

 
α) Σελ κε αξηζ. πξωη.: 1002/05-04-2018, αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηάζεζεο 

ιπκάηωλ (πγξώλ απνβιήηωλ), ηεο Δηαηξίαο Παξαγσγήο Καπληθώλ Πξντόλησλ (Σζηγάξσλ) 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


ΡΙΑΛ ΣΟΜΠΑΚΟ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο Παληειεήκνλαο Κηιθίο, 
ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-

Κηιθίο, ζηελ ΔΔΛ Κηιθίο.         
β) Σηο Π.Π.Γ. (Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο).  

γ) Φωηνγξαθηθό πιηθό ηνπ ζηεγαλνύ βόζξνπ.  
δ) Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο Δηαηξίαο Παξαγσγήο 
Καπληθώλ Πξντόλησλ (Σζηγάξσλ) ΡΙΑΛ ΣΟΜΠΑΚΟ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ 

πεξηνρή  Άγηνο Παληειεήκνλαο Κηιθίο, ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 
26ν ρικ ηεο Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-Κηιθίο, ζηελ ΔΔΛ Κηιθίο. 

ε) Σα MSDS (πνηνηηθά ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) ησλ ιπκάησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη γηα 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζηελ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο. 
ζη) Σελ κε ππ αξηζ. πξωη.: 174670 (855)/Κηιθίο, 12 Απξηιίνπ 2018, Αρ. Φακ. : Φ 14.1937, 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 δ) Φωηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ION VAVA, εθπξνζώπνπ ηεο σο άλσ επηρείξεζεο.  
 

πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία καο θαη θαηόπηλ απηνςίαο, εηζεγνύκαη ηελ  έθδνζε  άδεηαο 

δηάζεζεο πγξώλ απνβιήηωλ ηεο ελ ιόγσ Δπηρείξεζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ (Δγθαηάζηαζε 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Κηιθίο, γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.   

 

Πξνηείλεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζηελ ΔΔΛ Κηιθίο, επεηδή ε 
έρνπλ εθδνζεί όιεο νη απαηηνύκελεο άδεηεο θαη έρεη ειεγρζεί από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΠΔ Κηιθίο ε 

ηήξεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο άλσ επηρείξεζεο. 

Η δηάζεζε ησλ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα θάησζη:  

• Η πνηόηεηα ηωλ ιπκάηωλ θαη απνβιήηωλ ζα παξαθνινπζείηαη κε αλαιύζεηο πνπ 

ζα γίλνληαη από ηελ εηαηξεία ζαο ζηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην έηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηωλ ρεκηθώλ αλαιύζεωλ θαηαρωξνύληαη ζε βηβιίν. 

• Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη δελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε ηιύνο θαη ζηεξεώλ 

ππνιεηκκάησλ  ζην ζπγθξόηεκα ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ (Huber) ηεο Δ.Δ.Λ 

(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Κηιθίο.   

• Η Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο πνηόηεηαο απηώλ, 

νπνηαδήπνηε κέξα θαη ώξα (είηε ζηελ Δπηρείξεζε είηε ζηελ έμνδν ηνπ Βπηίνπ (όρεκα 

κεηαθνξάο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ)).  

• Οη ππεύζπλνη ηεο Δπηρείξεζεο  νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζώπσλ 

ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη 

λα δηεπθνιύλνπλ θαηά ην δπλαηό ην έξγν ηνπο. ε πεξίπησζε νηνδήπνηε πξνβιήκαηνο ν 

ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ακέζωο κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία 

καο, αλαθέξνληαο ηνπο ιόγνπο, θαζώο θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

• ε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ όγθνπ ησλ απνβιήησλ ή κεηαβνιήο ησλ πνηνηηθώλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ (παξαθνινύζεζε κέζσ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ), ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα 

επεξεάδεηαη ε απόδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.Δ.Λ Κηιθίο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα 

ελεκεξώλεη ηνλ Λεηηνπξγό απηήο. 

 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 



Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 

• Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Νηθνιάνπ. 

 

• Σελ έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ ηεο Δηαηξίαο Παξαγσγήο Καπληθώλ 
Πξντόλησλ (Σζηγάξσλ) ΡΙΑΛ ΣΟΜΠΑΚΟ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  

Άγηνο Παληειεήκνλαο Κηιθίο, ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν 
ρικ ηεο Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-Κηιθίο, ζηελ ΔΔΛ Κηιθίο.   

 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 8-116/17-4-2018 – 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 

 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε  

Αξρηηέθηωλ Μεραληθόο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


