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Από ηο πραθηηθό ηες αρηζκό  5/2014 σλεδρίαζες ηοσ Δηοηθεηηθού  σκβοσιίοσ ηες 
Δεκοηηθής Επητείρεζες Ύδρεσζες Αποτέηεσζες Κηιθίς. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σες 14/03/2014   Ημέπα: Παραζθεσή Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγραθε        Ημεπομηνία: 10/03/2014 
 

Δηαπηζηώζεθε όηη σπάρτεη ε λόκηκε απαρηία αθού ζε ζύλοιο επηά (7) κειώλ βρέζεθαλ 
παρόληα Έξι (6) 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1) Δεκήηρηος Σζαληάθες, Δεκοηηθός ύκβοσιος Κηιθίς,  Α. Πρόεδρος 

2) Οσραλία Καζθακαλίδοσ, Εθπρόζωπος σιιόγοσ εργαδοκέλωλ, Μέιος  
3) Ιωάλλες Δεκεηρηάδες, Εθπρόζωπος Δεκοηώλ, Μέιος  

4) Κωλζηαληίλος Πάηαρας, Δεκοηηθός ύκβοσιος, Μέιος 
5) Υρηζηόθορος Πηπερίδες, Αληηδήκαρτος Κηιθίς, Μέιος  
6) ηζκαλίδες Ιωάλλες , Δεκοηηθός ύκβοσιος, Μέιος  

 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Παληειής Μαηδάλογιοσ, Εθπρόζωπος ηαηρηθού ζσιιόγοσ, κέιος  

 

ΘΕΜΑ 8 – Απόθαζη 58.1 _2014 

 
 

Αιηήμαηα δημοηών. 
 
 
Αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ηεο Διέλεο Τδαβαρηζβίιη 
ζηελ νδό Πνιπηερλείνπ 11 ηνπ Γήκνπ Κηιθίο.  
 
 
 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην 58 ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.Σ. έζεζε ππόςε 
ηνπ Γ.Σ.  ηελ εηζήγεζε κε ΑΠ 587/14 ηνπ θ. Απνζηνιίδε Νηθνιάνπ, Φεκηθνύ Μεραληθνύ, 
ππεπζύλνπ όισλ ησλ ΔΔΛ ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο θαη νξηζζέληνο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαη απηνςία 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ πιπληεξίσλ – πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ινηπώλ 
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δξαζηεξηνηήησλ κε έδξα εληόο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, νη νπνίνη αηηνύληαη λα παξνρεηεύζνπλ ηα 
απόβιεηά ηνπο ζην δίθηπν απνρέηεπζεο. 

Τν Γ.Σ. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην N. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο ΓΔΥΑ 
Κηιθίο ηεο θαο Διέλεο Τδαβαρηζβίιη.  

2. Τελ Μειέηε δηάζεζεο ιπκάησλ θιεηζηνύ πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ, ππνγεγξακκέλε από ηνλ 
θ.Γαβξηειίδε  Φξήζην, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Υπεξεζία καο ηελ 13-03-2014 

3.  Κάηνςε Απνρέηεπζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

4.  Κάηνςε Διαηνιαζπνζπιιέθηε  

5. Τελ απηνςία, πνπ δηελεξγήζεθε από ηνλ θ. Απνζηνιίδε Νηθόιαν θαη ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ γηα 
έθδνζε νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο ΓΔΥΑ 
Κηιθίο.   

6. Τν άξζξν 8 ηνπ ΦΔΚ 192/14/03/1997 Τεύρνο 2ν 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθωνα 

 

Τελ νξηζηηθή άδεηα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπ αλσηέξσ ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο 
Γ.Δ.Υ.Α Κηιθίο, 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 ποιόηηηα ηων αποβλήηων ζαρ θα παπακολοςθείηαι με αναλύζειρ πος θα γίνονηαι 

από ηην εηαιπεία ζαρ ζηην έξοδο ηηρ μονάδαρ ηοςλάσιζηον δύο θοπέρ ηο έηορ. Τα 

αποηελέζμαηα ηων σημικών αναλύζεων καηασωπούνηαι ζε βιβλίο. 

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

αμηνπνίεζε θιπ.) λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 50910/2727 ΦΔΚ 1909 Β’/22.12.2003. Τα 

παξαπξντόληα ηνπ ειαηνιαζπνζπιιέθηε (ηιύο, πεηξειαηνεηδή) ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε 

αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα ηεξείηαη αξρείν δηαθίλεζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζηε δηάζεζε  

καο  θαη ζε όπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη δελ επηηξέπεηαη ε 

απόξξηςε ηιύνο θαη ζηεξεώλ ππνιεηκκάησλ  ζην δίθηπν αθαζάξησλ ή όκβξησλ (θξεάηηα 

πδξνζπιινγήο) ηεο Γ.Δ.Υ.Α Κηιθίο.   

3. Η Γ.Δ.Υ.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.  



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

αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ 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. 

5. Σε 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. 

6. Σε 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: 58/2014 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

 

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Ο A. Πρόεδρος ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς 

 

 

 

Σσαντάκηρ Δημήτπιορ 
                                                    Δεκοηηθός ύκβοσιος Κηιθίς 


