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  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 22  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   379/2014     

ΘΕΜΑ   :   
«Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων». 

 

Στη Θήβα, σήμερα την 3η  του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2014 ημέρα 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 34098/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου  του  κ.  ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 

33 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης  20 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) Αθ. Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος Αλ.Φίλης - Τ.Κ.Πλαταιών 
2) Δ.Γιαννίκας Σ.Δρένιος Δ.Βάθης – Τ.Κ. Υπάτου
3) Αν.Καμούτσης Αλ.Στάικος Γ.Σιαπάτης – Τ.Κ. Ελλοπίας
4) Β.Κατσάρας Ν.Στρατέλος Χ.Τσαραμπάρης – Τ.Κ. Λεύκτρων
5) Σπ.Κίτσος Κ.Τυρινόπουλος
6) Ι.Κοντού Κ.Βενιζέλος
7) Δ.Κουτσοδήμος Θ.Κιούσης
8) Γ.Μητσάκης Αλ.Μακρή
9) Ι.Παπαδημητρίου Κ.Τριάντη
10) Γ.Σκαλής Ι.Ραχούτης

11) Δ.Τούτουζας Αθ.Σκούμας

12) Π.Τσαραμπάρης Αντ.Τουλουμάκος

13) Χ.Τσίτρας Ι.Σίννης

14) Κ.Χαρέμης

15) Αν.Χατζησταμάτης

16) Στ.Χαλβατζής

17) Π.Μέξης

18) Γρ.Παπαβασιλείου
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19) Ι.κόρδατζης

20) Γ.Κατσέλης

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ.  Νικολάου Σπυρίδων,  προσκλήθηκε και  παρίσταται  στη 

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα για 

την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος επί του  3ου  θέματος της ημερησίας διατάξεως, κατά τη 

συζήτηση του οποίου ήδη έχουν προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τυρινόπουλος 

–  Αθ.Σκούμας  -  Αντ.Τουλουμάκος  –  Αλ.Μακρή  –  Γ.Γεωργακόπουλος  –  Αλ.Στάικος  – 

Ι.Σίννης – Σ.Δρένιος, αναφέρει τα εξής : Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 

117/2013 απόφασή της  ενέκρινε  το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου 

Θηβαίων.Επίσης  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  υπ’  αριθ.  82/2014  απόφασή  της 

καθόρισε   τα  πρόστιμα  των  παραβάσεων  του  Κανονισμού  Καθαριότητας.  Οι  ως  άνω 

αποφάσεις οι οποίες συνιστούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Θηβαίων,  έρχονται προς 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στη  συνέχεια  ο  λόγος  δίνεται  στον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  Θηβαίων  κ. 

Αν.Χατζησταμάτη, ο οποίος  εισηγείται το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου 

Θηβαίων,  αναφέροντας τα εξής :   Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  έχοντας υπ’ όψη τον 

Ν.3852/2010  (άρθρα 73 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114/2006), συνέταξε το σχέδιο του σχεδίου του 

Κανονισμού Καθαριότητας   του Δήμου Θηβαίων ως εξής :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού

Η καθαριότητα της πόλης της Θήβας και των δημοτικών Διαμερισμάτων της, καθώς και η 

προστασία  του  περιβάλλοντος  είναι  κοινωνικά  αγαθά που απαιτούν τη  συνεργασία  των 

φορέων  (κοινωνικών  –  επαγγελματικών),  των  πολιτών  και  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  του 

Δήμου Θηβαίων. Η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι να είναι συνεχής και το πλαίσιο της 

να καθορίζεται από τις διατάξεις,  υποχρεώσεις και δικαιώματα που περιγράφονται  στον 

κανονισμό αυτό.

Αντικείμενο  του  Κανονισμού  Καθαριότητας  είναι  η  απεικόνιση  και  περιγραφή  του 

θεσμικού πλαισίου που διασφαλίζει:

• Την  ορθή  και  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  (προσωρινή 

αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση).
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• Την τήρηση της  καθαριότητας  της  πόλης και  διαμερισμάτων,  τη  διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Την ενημέρωση και συνειδητοποίηση του πολίτη για τους κανόνες που θεσπίζει ο 

Δήμος μέσα από τα συντεταγμένα όργανά του με στόχο την ομαλή λειτουργία.

Με βάση τα θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπερισχύουν 

όταν  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τις  γενικές  διατάξεις  της  σχετικής  νομοθεσίας,  τις 

διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού, τις Αστυνομικές και άλλες ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού

Η αρμοδιότητα  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  δημοτικού  κανονισμού 

ανατίθεται  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  ή  άλλα 

όργανα . Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από τους παραπάνω. 

Οι φορείς και οι κάτοικοι τις πόλης οφείλουν να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε 

να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους.

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των αποβλήτων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

«Απόβλητο»: Κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή σε μορφή ιλύος, η 

(το) οποία (ο) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 

Β 383/2006) και η (το) οποία (ο) ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει.

«Επικίνδυνο απόβλητο»:  α)  Κάθε  απόβλητο  το  οποίο  επισημαίνεται  με  αστερίσκο (εν 

δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο Α (εδ. 4) του παραρτήματος Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ 

13588/725  (ΦΕΚ  Β  383/2006).  β)  κάθε  άλλο  απόβλητο  το  οποίο  ταξινομείται  ως 

επικίνδυνο, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της ιδίας απόφασης.

«Στερεό  (μη  επικίνδυνο)  απόβλητο»:  κάθε  ουσία  ή  αντικείμενο  που  υπάγεται  στις 

κατηγορίες των Παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της ΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-2003) 

και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην 

έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από 

τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραστήματος ΙΒ της απόφασης 50910/2727 

ΦΕΚ (1909/22-12-2003) που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται 
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εν  δυνάμει  επικίνδυνα  απόβλητα,  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  2001/118/Ε.Κ.  (EEL 

47/2001).

«Οικιακά απόβλητα»: τα απόβλητα των κατοικιών

«Απόπλυμα»: η ποσότητα υγρού που ρέει και εκρέει από το χώρο διάθεσης των στερεών 

αποβλήτων.

«Δημοτικά – αστικά απόβλητα»: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα (από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), που λόγω της φύσης ή σύνθεσης, 

προσομοιάζουν με τα οικιακά.

«Παραγωγός»:  κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε 

απόβλητα  («αρχικός παραγωγός»)  ή  κάθε  πρόσωπο που έχει  πραγματοποιήσει  εργασίες 

προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή 

της σύνθεσης των αποβλήτων. 

«Κάτοχος»: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην 

κατοχή του τα απόβλητα.

«Διαχείριση»: η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή διάθεση, η αξιοποίηση και η διάθεση 

των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της 

μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.

«Αξιοποίηση»: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα 

απόβλητα,  που  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  IV.B  (εργασίες  αξιοποίησης)  της  ΥΑ 

50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-2003). 

«Ανακύκλωση»:  η  επανεπεξεργασία  σε  διαδικασία  παραγωγής  των  αποβλήτων 

συσκευασιών ή άλλων προϊόντων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους 

σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης, αλλά 

εξαιρουμένης  της  ανάκτησης  ενέργειας  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  Ν.  2939  (ΦΕΚ Α` 

179/6.8.2001).

«Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης»:  νοείται  η  οργάνωση  σε  ατομική  ή  συλλογική 

βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της 

εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων 

συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων όπως περιγράφονται 

στο Ν. 2939 (ΦΕΚ Α` 179/6.8.2001)
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«Επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών 

διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται 

ο  όγκος  ή  οι  επικίνδυνες  ιδιότητές  τους,  να  διευκολύνεται  ο  χειρισμός  του  ή  και  να 

επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. 

«Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές 

ή/και χημικές ιδιότητες τους, ή/ και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. 

Στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων 

σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους. 

«Μεταφορά»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους 

χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.

«Μεταφόρτωση»:  οι  εργασίες  μετακίνησης  των  αποβλήτων  από  τα  μέσα  ή  χώρους 

συλλογής  σε  άλλα  μέσα  μεταφοράς  με  ενδεχόμενη  συμπίεσή  τους  (στην  έννοια  αυτή 

περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης). 

«Προσωρινή  αποθήκευση»:  Η  αποθήκευση  των  αποβλήτων  για  ορισμένο  χρόνο  σε 

εγκεκριμένο  χώρο  ή  εγκατάσταση,  μέχρι  να  πραγματοποιηθεί  η  μεταφορά  τους  σε 

εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

«Κάδος  απορριμμάτων»:  ή  απλά  κάδος:  οι  κυλιόμενοι  κάδοι  οικιακών  αποβλήτων 

(Κ.Κ.Ο.Α.),  τα  τεχνικά  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  οποίων,  αναφέρονται  στο 

Παράρτημα Ι, της ΚΥΑ114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) και οι πακτωμένοι – υπόγειοι 

κάδοι που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη μας.

«Εγκεκριμένος  χώρος  ή  εγκατάσταση  διάθεσης  ή  αξιοποίησης  στερεών 
αποβλήτων»: κάθε χώρος ή εγκατάσταση, με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, στον 

οποίο διενεργείται η διάθεση ή η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, δυνάμει σχετικής 

άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-

2003).

«Υπόχρεος  φορέας  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων»:  ο  φορέας  που  ορίζεται 

υπόχρεος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-

12-2003), για την ολική ή μερική διαχείριση των στερεών αποβλήτων μιας περιοχής.

Άρθρο 4: Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων
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1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών δημοτικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του 

κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις,  τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους 

όρους  του  παρόντος  κανονισμού.  Η  οργάνωση  των  μέσων  (κάδων)  συγκέντρωσης  και 

τοποθέτησης των δημοτικών αποβλήτων γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

Θηβαίων.

2. Η  προσωρινή  αποθήκευση  των  υπολοίπων  στερεών  αποβλήτων  που  δεν  είναι 

δημοτικά, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον 

οποίο  προέρχονται  τα  απόβλητα  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  υγειονομικές 

διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

3. Υπόχρεος φορέας για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων 

είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Δ.Π.Π.Κ.Α. ) . 

Η  Δ.Π.Π.Κ.Α.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μη  δέχεται  δημοτικά  απόβλητα  εκτός  από  τα 

οικιακά, τα οποία λόγω της φύσης, της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητάς τους ή επειδή 

παράγονται σε χώρους απρόσιτους ή απομακρυσμένους, καθιστούν ανέφικτη τη συλλογή 

και διάθεσή τους με τα διαθέσιμα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή, μεταφορά ή 

και διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου 

από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727 

ΦΕΚ (1909/22-12-2003) και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και 

τους όρους του παρόντος κανονισμού.

4. Η αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του Φορέα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 

του  Ν.  1650/1986.  Ο  ΦοΔΣΑ  μπορεί  να  μη  δέχεται  απόβλητα,  εξαιρούμενων  των 

δημοτικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς 

τους,  δεν  καθιστούν  με  τις  υπάρχουσες  δυνατότητες  εφικτή  την  πραγματοποίηση  των 

εργασιών διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση γίνεται με ευθύνη και δαπάνες 

του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ’ όπου προέρχονται τα απόβλητα και σύμφωνα 

με τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-2003).

5.  Ο Δήμος Θήβας σύμφωνα με τον Ν. 2939 (ΦΕΚ Α` 179/6.8.2001), υποχρεούται 

μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς,  να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Ο Δήμος, 

προκειμένου  να  ενισχύει  τα  προγράμματα  ανακύκλωσης,  μπορεί  με  αποφάσεις  του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με 

οιονδήποτε  τρόπο  στην  επιτυχία  των  προγραμμάτων  (σχολεία,  οργανώσεις,  πολίτες, 

γειτονιές, εταιρίες κ.τ.λ.).

6. Υπόχρεος φορέας για τη συλλογή,  μεταφορά και  προσωρινή αποθήκευση για τα 

απόβλητα  που  προέρχονται  από  τις  οδούς  που  εντείνονται  εντός  και  εκτός  του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι ο Δήμος. Εξαιρούνται οι  αυτοκινητόδρομοι για 

τους οποίους υπόχρεος φορέας είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). Η διαχείριση 
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των δημοτικών αποβλήτων που προέρχονται από οδούς συνιστά υποχρέωση των πιο πάνω 

φορέων μέχρι τη ζώνη απαλλοτρίωσης των οδών αυτών.

7. Σε  περίπτωση  που  από  τις  δραστηριότητες  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων 

προκαλείται  ρύπανση  στο  περιβάλλον,  ο  υπόχρεος  φορέας  υποχρεούται  στη  λήψη 

κατάλληλων  επανορθωτικών  μέτρων  για  την  αποτροπή  ή  την  ελαχιστοποίηση  της 

ρύπανσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο  5:  Προσωρινή  Αποθήκευση  –  Μεταφορά  –  Τελική  Διάθεση  οικιακών 
στερεών αποβλήτων

Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών αποβλήτων γίνεται  μέσα σε υπόγειους κάδους 

οικιακών αποβλήτων και αυτοφορτωνόμενους τροχήλατους κάδους και άλλους κάδους που 

επιλέγει το τμήμα Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων,  εκτός από εκείνα τα υλικά τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται  σε  ειδικό  πρόγραμμα  διαλογής  στην  πηγή.  Τα  υλικά  αυτά  θα 

συγκεντρώνονται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  προγράμματος  είτε  σε  ξεχωριστούς 

κάδους, είτε σε άλλα ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης ή ακόμα θα συλλέγονται απ’ 

ευθείας από τους χώρους παραγωγής τους σε συνεργασία με τους κατόχους τους. 

Οι κάδοι αποτελούν περιουσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου- Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Θηβαίων και σε αυτήν ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για τον 

τρόπο χρησιμοποίησης τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση 

τους από οποιοδήποτε παραγωγό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της .

Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που επιλέγει η παραπάνω διεύθυνση  κατόπιν μελέτης 

των συνθηκών της περιοχής (συγκοινωνιακών, κοινωνικών, υγειονομικών, κ.λπ.) έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των παραγωγών, η μη όχλησή τους (κυρίως λόγω οσμών), 

η προστασία της αισθητικής της γύρω περιοχής καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων 

κατά τον χειρισμό τους. 

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων γίνεται από το τμήμα Καθαριότητας   σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών καθώς και για την καταστροφή 

των παθογόνων μικροβίων.

Οι παραγωγοί οικιακών αποβλήτων οφείλουν:
1. Να  συσκευάζουν  τα  οικιακά  απόβλητα  μέσα  σε  πλαστικές  στεγανές  σακούλες 

ερμητικά κλειστές πριν την εναπόθεσή τους μέσα σε κάδους.
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2. Να τοποθετούν τις σακούλες μέσα στους κάδους εφόσον έχουν ελεύθερο χώρο. 

Στην περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος, απαγορεύεται η τοποθέτηση των πλαστικών 

σάκων δίπλα στον κάδο. 

3. Να μην εναποθέτουν απόβλητα έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, 

σε κολώνες, δέντρα ή οπουδήποτε αλλού.

4. Να μην μετακινούν για οποιοδήποτε λόγο τους κάδους από τις θέσεις στις οποίες 

τους  έχει  τοποθετήσει  η  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-Πρασίνου-  Καθαριότητας  & 

Ανακύκλωσης .

5. Να τοποθετούν μόνο τα προς ανακύκλωση απόβλητα και όχι οργανικά απόβλητα 

στους κάδους της ανακύκλωσης.

Συλλογή – Μεταφορά 

Η συλλογή των οικιακών αποβλήτων  από τους  κάδους και  τα λοιπά μέσα προσωρινής 

αποθήκευσης γίνεται από το προσωπικό του τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και 

η μεταφορά τους με μηχανικά μέσα αποκομιδής (απορριμματοφόρα κλειστά ή ανοιχτά 

φορτηγά).

Προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 

οι  υπεύθυνοι  καθαριότητας  όπως  αυτοί  περιγράφονται  στο  άρθρο  4  υποχρεούνται  να 

συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  διαλογής  και  συλλογής  των  αποβλήτων  και  να 

ακολουθούν τις  οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση 

αποβλήτων.

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην 

εμποδίζεται  ή να δυσχεραίνεται  η αποκομιδή των στερεών αποβλήτων.  Απαγορεύεται  η 

στάθμευση των αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου 

που εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.

Τελική Διάθεση

Η τελική διάθεση των οικιακών αποβλήτων θα γίνεται στο χώρο ΧΥΤΑ στη θέση «Τσαρτσάλι» 

του Δήμου Θήβας.  Ο Δήμος καθίσταται  υπεύθυνος έναντι  της εθνικής και  ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τη μείωση των δημοτικών bαποβλήτων που προορίζονται για το ΧΥΤΑ και 

πρέπει  να  φροντίζει  για  την  επίτευξη  των  στόχων  του  άρθρου  4  της  ΚΥΑ 

29407/3508/2002.
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Τα  συλλεγόμενα  προς  Ανακύκλωση  Απόβλητα  μεταφέρονται  στα  Κέντρα  Διαλογής  και 

Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται 

προς ανακύκλωση.

Άρθρο 6: Ογκώδη δημοτικά απόβλητα
Στα ογκώδη δημοτικά απόβλητα νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου, που προέρχονται 

από οικιακή ή εμπορική δραστηριότητα (παλιά έπιπλα, στρώματα, συσκευές, απόβλητα 

κηπευτικών εργασιών, υλικά συσκευασίας μεγάλου όγκου από χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο ή 

πλαστικό κ.λπ.).

1. Τα απόβλητα αυτά και με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 4, δεν επιτρέπεται 

να ρίχνονται σε κοινόχρηστους χώρους παρά μόνο να παραδίδονται στα συνεργεία  του 

τμήματος  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης   κατόπιν  τηλεφωνικής  συνεννόησης.  Οι 

παραγωγοί πρέπει να βγάζουν τα ογκώδη απόβλητα στο πεζοδρόμιο μόνο το πρωινό της 

ημέρας  που  τους  ανακοινώθηκε  (εκτός  αν  τηλεφωνικώς  τους  δοθεί  άλλη  ώρα)  ότι  θα 

περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και οφείλουν να τα τοποθετούν σε σημεία που δεν 

εμποδίζεται  η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.  Απαγορεύεται  η απόρριψη των ογκωδών 

αποβλήτων σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, κατοικίες, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, 

δάση κ.λ.π.

2.  Ειδικότερα, για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα 

πάσης φύσεως απόβλητα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, 

ξυλοκιβώτια κ.λπ.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, 

περιδέσεως σε πακέτα βάρους έως 20 κιλών, να τα τοποθετούν δίπλα στους κάδους μετά το 

κλείσιμο  των  καταστημάτων  το  βράδυ  ή  μια  ώρα  το  πολύ  πριν  τη  διέλευση  του 

απορριμματοφόρου.  Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  των  αποβλήτων  συσκευασίας  στους 

δρόμους, στα πεζοδρόμια και γενικά στους περιβάλλοντες χώρους καταστημάτων.

3. Στην περίπτωση που τα απόβλητα συσκευασίας, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών, 

και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων, λόγω της μεγάλης ποσότητάς τους δημιουργούν 

ιδιαίτερο πρόβλημα στην πόλη και στην αποκομιδή τους από τα αρμόδια συνεργεία , θα 

συσκευάζονται  δια  πιέσεως  και  περιδέσεως,  θα  φυλάσσονται  σε  ιδιόκτητο  χώρο  των 

επιχειρήσεων αυτών και  θα απομακρύνονται  με ευθύνη και  δαπάνη τους.  Με τον  ίδιο 

τρόπο  θα  γίνεται  από  αυτές  τις  επιχειρήσεις  και  η  διαχείριση  των  άλλων  υλικών 

συσκευασίας (πλαστικών, ξύλινων ή μεταλλικών).

4 . Ειδικά  για  τα  προϊόντα  κηπευτικών  εργασιών,  όπως  υπόλοιπα  κοπής  δέντρων, 

θάμνων, κλαδιά κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί  ή 

σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν 

τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6.
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5.  Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνες του 

κυρίου, νομέα, ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Άρθρο 7: Αδρανή απόβλητα
Τα αδρανή  απόβλητα  προέρχονται  συνήθως από  εκσκαφές,  κατεδαφίσεις,  ανακαινίσεις 

οικοδομών, κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων κ.λ.π.

Τα  απόβλητα  αυτά  μπορεί  να  αποθηκεύονται  προσωρινά  σε  ειδικούς  ανοιχτούς 

μεταλλικούς  κάδους  (containers)  και  να  απομακρύνονται  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του 

κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες  υγειονομικές  διατάξεις,  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΓΟΚ  και  τους  όρους  του 

παρόντος κανονισμού. 

Η  τελική  διάθεση  των  αδρανών  αποβλήτων  θα  γίνεται  σε  χώρο  υποδοχής  που  θα 

υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου .

1. Δεν  επιτρέπεται  η  προσωρινή  αποθήκευση  αδρανών  αποβλήτων  χύδην  ή 

συσκευασμένων  σε  κάδους.  Δεν  επιτρέπεται  επίσης  η  προσωρινή  αποθήκευσή  τους  σε 

πεζοδρόμια  ή  δρόμους  της  πόλης,  χωρίς  την έγγραφη άδεια κατάληψης  κοινόχρηστου 

χώρου που χορηγεί ο Δήμος. Η ίδια άδεια απαιτείται και για την τοποθέτηση container σε 

κοινόχρηστο χώρο. 

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι,  βαρύνονται  με  το  κόστος  καθαρισμού  που  απολογιστικά  θα 

επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

2. Αν πρόκειται για αδρανή απόβλητα από κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, 

την ευθύνη απομάκρυνσης αυτής έχει ο ανάδοχος ή ο κύριος του έργου ανάλογα με το τι  

προβλέπει η σχετική μεταξύ αυτής σύμβαση. Σε περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου 

και πριν την παράδοσή του σε χρήση, ο ανάδοχος (ή ο κύριος του έργου σε περίπτωση 

αυτεπιστασίας ή εργασίας επισκευής και  συντήρησης),  οφείλει  να παραδώσει  τον  χώρο 

επιμελώς καθαρισμένο.

Σε αντίθετη περίπτωση οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά 

θα επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

3. Δεν  επιτρέπεται  η  ανεξέλεγκτη  διάθεση  των  αδρανών  αποβλήτων,  αλλά  και 

οποιουδήποτε  άλλου  στερεού  αποβλήτου  σε  ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα, 

χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στους παραβάτες της 

διάταξης αυτής ποινές προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90.
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Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι,  βαρύνονται  με  το  κόστος  καθαρισμού  που  απολογιστικά  θα 

επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες

Άρθρο 8 : Εγκαταλελειμμένα οχήματα
Παλιά  μέσα  μεταφοράς  και  μηχανήματα  ή  τμήματά  τους,  χαρακτηρίζονται  ως 

εγκαταλελειμμένα, εφόσον:

• αφήνονται  σε  δημόσιους  ή  δημοτικούς  δρόμους  στους  οποίους  απαγορεύεται  η 

στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες.

• αφήνονται  σε  άλλους  δημόσιους,  δημοτικούς  κοινόχρηστους  ή  μη  χώρους  για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας 

Υπηρεσίας ή Αρχής.

• αφήνονται  σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή 

νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

• αποτελούν  γενικά  κίνδυνο  για  το  περιβάλλον,  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των 

κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται  η αυθαίρετη εγκατάλειψη  οχήματος  ή 

μηχανήματος  ή  τμήματος  αυτών,  οπουδήποτε  μέσα  στα  όρια  του  Δήμου  Θηβαίων.  Σε 

περίπτωση  που  ο  κύριος  νομέας  ή  κάτοχος  ενός  παλιού  οχήματος  θέλει  να  το 

εγκαταλείψει,  οφείλει  να ειδοποιήσει  εγγράφως τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ,  οι 

οποίες  και θα φροντίσουν  για τη διάθεση και την ορθή διαχείρισή του.

Εφ’ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου , ειδοποιείται σχετικά 

ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 

και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου του Νόμου 1080/80.

Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό 

σήμα  επί  του  οχήματος  ή  του  μηχανήματος  και  συντάσσει  πρωτόκολλο  καταγραφής 

εγκαταλελειμμένου.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό 

περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο 

και απομακρύνεται από το Δήμο.

Επιπλέον  οι  υπαίτιοι  βαρύνονται  με  το  κόστος  απομάκρυνσης  και  φύλαξης  του 

εγκαταλελειμμένου οχήματος.

Άρθρο  9:  Απόβλητα  προερχόμενα  από  ξενοδοχεία,  υπεραγορές  και  από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα  ξενοδοχεία,  οι  υπεραγορές  (super markets),  τα  εστιατόρια,  τα  κρεοπωλεία,  τα 

οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά 

την  κρίση  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος-Πρασίνου-  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης 
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(Δ.Π.Π.Κ.Α.)  παράγουν  μεγάλη  ποσότητα  στερεών  αποβλήτων,  έχουν  υποχρέωση 

προσωρινής  αποθήκευσης  των  στερεών  αποβλήτων  τους  με  ευθύνη  και  δαπάνη  τους, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ 

και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

1. Οι παραπάνω επιχειρήσεις οφείλουν να συσκευάζουν τα στερεά απόβλητα μέσα σε 

πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους 

ιδιοκτησίας τους. Οι  κάδοι  θα φυλάσσονται  σε  ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και  θα 

τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία, μετά το 

πέρας του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου 

και πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. 

Για τα ογκώδη στερεά απόβλητα των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. 

2. Απαγορεύεται αυστηρά η προσωρινή αποθήκευση λιπών και ελαίων αλλά και κάθε 

άλλου υγρού αποβλήτου σε κάδους.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών στην ασφαλή και περιβαλλοντική αποδεκτή 

διαχείριση των λιπών και  ελαίων,  η Δ.Π.Π.Κ.Α.  δύναται  να υποδείξει  χωριστό σύστημα 

συλλογής και τελικής τους διάθεσης. Η δαπάνη διαχείρισης των αποβλήτων θα βαρύνει τις 

επιχειρήσεις ή τους οργανωμένους φορείς που τις εκπροσωπούν.

Άρθρο  10:  Απόβλητα  προερχόμενα  από  την  παραγωγική  δραστηριότητα 
βιοτεχνιών,  συνεργείων και  άλλων μονάδων παραγωγής  (μέταλλα,  ξύλο,  γυαλί, 
ελαστικά κ.λ.π.)

Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την παραγωγική δραστηριότητα 

των οποίων παράγονται στερεά απόβλητα που δεν είναι δημοτικά (μέταλλα, ξύλο, γυαλί, 

ελαστικά κ.λ.π.) είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ 

και τους όρους του παρόντος κανονισμού. 

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης ή η 

αυθαίρετη απόρριψή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών στην ασφαλή και περιβαλλοντική αποδεκτή 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η Δ.Π.Π.Κ.Α. δύναται να υποδείξει χωριστό σύστημα 

συλλογής και τελικής τους διάθεσης. Η δαπάνη διαχείρισης των αποβλήτων θα βαρύνει τις 

επιχειρήσεις ή τους οργανωμένους φορείς που τις εκπροσωπούν.

Άρθρο 11: Μη επικίνδυνα απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή 
ζώων και σχετικές έρευνες, 
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Οι  υπεύθυνοι  ιδρυμάτων,  κλινικών  ή  εργαστηρίων  περίθαλψης  ανθρώπων,  ζώων  ή 

διενέργειας  σχετικών  ερευνών,  αναλύσεων  ή  εξετάσεων  από  την  λειτουργία  των  οποίων 

παράγονται  στερεά  απόβλητα  που  δεν  είναι  δημοτικά  και  δεν  είναι  επικίνδυνα,  είναι 

υπεύθυνοι  με  δαπάνες  τους  για  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  αυτών,  σύμφωνα με  τις 

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους 

του παρόντος κανονισμού.

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης ή η 

αυθαίρετή απόρριψή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

Για τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου ιδρυμάτων, κλινικών ή εργαστηρίων ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12: Επικίνδυνα απόβλητα
Υπόχρεος φορέας για όλες τις εργασίες διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, είναι με 

ευθύνη  και  δαπάνες  του,  ο  κύριος,  νομέας  ή  κάτοχος  του  χώρου  από  τον  οποίο 

προέρχονται τα απόβλητα αυτά σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ Β 383/2006), τις 

εκάστοτε  υγειονομικές  διατάξεις,  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΓΟΚ  και  τους  όρους  του 

παρόντος κανονισμού.

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης ή η 

αυθαίρετη απόρριψη και διάθεσή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο του 

Δήμου  Θηβαίων  και  εν  γένει  κάθε  εργασία  διαχείρισής  τους  που  θέτει  σε  κίνδυνο  τη 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Άρθρο 13: Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων
Η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  έχει  την  ευθύνη 

διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της εμφάνισης της πόλης από πλευρά καθαριότητας.

Για χώρους που διέπονται  από ιδιαίτερο καθεστώς όπως αρχαιολογικοί χώροι,  ιδιωτικά 

οικόπεδα κ.λ.π., την ευθύνη για την τήρηση της καθαριότητας έχουν με δαπάνες τους οι 

κύριοι, οι νομείς ή οι κάτοχοι τους.

Για  τον  καθορισμό  των  οδών,  πλατειών,  πάρκων,  παραλιών  και  λοιπών  κοινόχρηστων 

χώρων της πόλης η Δ.Π.Π.Κ.Α. χρησιμοποιεί εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανικά μέσα 

(σάρωθρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων κλπ.)

Η  συχνότητα  καθαρισμού  καθορισμού  καθορίζεται  από  την  Τμήμα  Καθαριότητας  του 

Δήμου  Θηβαίων  βάση  των  ιδιαιτεροτήτων  κάθε  περιοχής  (τουριστική,  εμπορική, 

πυκνοκατοικημένη, αραιοκατοικημένοι κλπ), του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει. 
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Οι πολίτες μπορούν και πρέπει να συνδράμουν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους για 

μια καθαρή πόλη. Για το σκοπό αυτό:

1. Απαγορεύεται  η  απόρριψη  από  πεζούς  ή  εποχούμενους  στο  οδόστρωμα  ή  σε 

κοινόχρηστους  χώρους,  αποβλήτων  έστω  και  αν  πρόκειται  για  μικροαντικείμενα 

συσκευασίας ή ατομικής χρήσης.

Επιτρέπεται η απόρριψη τους σε καλάθια ή σε κάδους απορριμμάτων.

2. Απαγορεύεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας οικιακών αποβλήτων ανεξαρτήτως αν 

είναι συσκευασμένα ή όχι, σε καλάθια απορριμμάτων.

3. Ενέργειες  κλοπής  ή  βανδαλισμών  σε  βάρος  προσωρινών  μέσω  αποθήκευσης 

(καλάθια ή κάδοι κ.λ.π) και υπόλοιπο αστικό εξοπλισμό του Δήμου (πινακίδες, πασαλάκια 

κ.λ.π.) θεωρούνται απαράδεκτες από το κοινωνικό σύνολο.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ρύπανση και καταστροφή μνημείων, τοίχων, παιδικών, 

πάρκων, αθλητικών χώρων κ.λ.π.

5. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

6. Απαγορεύεται το πλύσιμο των οχημάτων σε δημοτικούς χώρους.

7. Απαγορεύεται  η  ρίψη  ακάθαρτων  νερών  (σαπουνόνερα,  λασπόνερα  κ.λ.π.)  και 

λυμάτων στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους. 

8. Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους. Τα στερεά 

περιττώματά  τους  θα  συλλέγονται  με  ευθύνη  του,  σε  ειδικές  σακούλες  (πλαστικές  ή 

χάρτινες)  και  θα απορρίπτονται  εντός των κάδων. Οι ιδιοκτήτες είναι  υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση  των  νεκρών  ζώων  η  οποία  πρέπει  να  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις 

υγειονομικές διατάξεις.

9.  Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  ρύπανση  (μπουκάλια,  γενικά  απορρίμματα)  του 

χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος,(αιγιαλών, παραλιών) από κάθε είδους στερεά και 

υγρά απόβλητα.

Απαγορεύεται η είσοδος ζώων στις παραλίες και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από το 

κύμα, για να μη ρυπαίνεται η παραλία .
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Άρθρο  14:  Καθαριότητα  κοινόχρηστων  χώρων  χρησιμοποιούμενων  από 
επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν  νόμιμα δημοτικούς  και  κοινόχρηστους  χώρους  όπως 

καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, fast food και συναφή καταστήματα είτε 

διαθέτουν  τραπεζοκαθίσματα  είτε  όχι,  οφείλουν  να  διατηρούν  τους  χώρους  αυτούς 

καθαρούς με ευθύνη και δαπάνη τους.

Άρθρο 15: Πλανόδιοι μικροπωλητές – Λαϊκές αγορές
1. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι καντίνες (σταθερές ή μη) οφείλουν να διατηρούν το 

γύρω  χώρο  καθαρό,  να  διαθέτουν  ιδιόκτητα  καλάθια  μικροαπορριμμάτων  και  να 

συλλέγουν  τα  κάθε  είδους  στερεά  απόβλητά  τους  μέσα  σε  ανθεκτικούς  σάκους,  τους 

οποίους θα τοποθετούν καλά σφραγισμένους στους πλησιέστερους κάδους.

2. Ο υπαίθριος χώρος στον οποίο λειτουργεί Λαϊκή Αγορά καθαρίζεται με τη λήξη της 

λειτουργίας  της  από  ειδικό  συνεργείο  του  τμήματος  Καθαριότητας    το  οποίο  και 

αποκομίζει και τα κάθε είδους στερεά απόβλητα.

Κάθε πωλητής σε Λαϊκή Αγορά θα φροντίζει  με ευθύνη και δαπάνη του για την 

καθαριότητα  του  τομέα  του,  για  την  προσωρινή  φύλαξή  των  κάθε  είδους  στερεών 

αποβλήτων  σε  ειδικές  πλαστικές  σακούλες  οι  οποίες  μετά  το  τέλος  της  εργασίας  θα 

τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους που έχουν καθορισθεί από τα συνεργεία του Δήμου .

Άρθρο 16: Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων υλικών

Οι κύριοι νομείς ή κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά μεταφορικών μέσων 

ξηρού  φορτίου,  πρέπει  να  έχουν  το  φορτίο  τους  πλήρως  καλυμμένο  με  μουσαμά  ή 

συσκευασμένο  με  τέτοιο  τρόπο  που  να  εμποδίζεται  ο  διασκορπισμός  κατά  την 

φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. 

Οι  κύριοι  νομείς  ή  κάτοχοι  οχημάτων  μεταφοράς  ρευστού  φορτίου  πρέπει 

αντίστοιχα να φροντίζουν για τη στεγανότητα των δεξαμενών τους, ώστε να αποκλείουν τη 

διαρροή  φορτίου  κατά  την  φορτοεκφόρτωση  ή  μεταφορά του.  Απόβλητα  οποιασδήποτε 

μορφής  που  παράγονται  κατά  την  φορτοεκφόρτωση  εμπορευμάτων  πρέπει  να 

περισυλλέγονται  αμέσως  μετά  το  πέρας  της  συγκεκριμένης  εργασίας  με  ευθύνη  των 

κυρίων, νομέων ή κατόχων των οχημάτων μεταφοράς.

Επιπλέον, οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα 

επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

Άρθρο 17: Απόβλητα από διαφημίσεις
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1. Δεν  επιτρέπεται  η  εμπορική  διαφήμιση  εκτός  πλαισίων  και  ειδικών  θέσεων  που 

έχουν  προβλεφθεί  από  το  Δήμο.  Απαγορεύεται  η  ρίψη  διαφημιστικών  φυλλαδίων  σε 

κοινόχρηστους  χώρους  ή  σε  μη  ελεγχόμενους  ιδιωτικούς  κοινόχρηστους  χώρους  ή  σε 

ελεγχόμενους ιδιωτικούς χώρους  από  τους  οποίους  μπορούν  να  διασκορπιστούν στους 

κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

2. Δεν  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  διαφημιστικών  πανό  και  αεροπανό  στα  όρια  του 

Δήμου  Θηβαίων.  Το  πολιτικά  κόμματα  και  οι  κομματικές  οργανώσεις  μπορούν  να 

τοποθετούν πανό για μικρό χρονικό διάστημα ύστερα από συνεννόηση με την Δ.Π.Π.Κ.Α. 

και οφείλουν μετά το πέρας των εκδηλώσεών τους να αποσύρουν με δαπάνες τους τα πανό 

αυτά.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων κάθε είδους (πλαστικές & μεταλλικές), σε δέντρα, 

κολώνες της ΔΕΗ, μνημεία και γενικά κοινόχρηστους χώρους.

3.  Δεν  επιτρέπεται  η  εγκατάλειψη  υπολειμμάτων  διαφημιστικών  πινακίδων  και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κ.τ.λ.)  καθώς και η 

απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό.

Η  τοποθέτηση  διαφημιστικών  γιγαντοαφισών  μπορεί  να  γίνει  σε  κατάλληλο 

διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο , μετά από υπόδειξη  της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων      

Πλαίσια  και  διαφημίσεις  που  τοποθετούνται  σε  δημοτικούς,  κοινοτικούς  ή 

κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί «υπαίθριας 

διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. 

Τα πρόστιμα βαρύνουν αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο 

και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. 

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι  βαρύνονται  με  το  κόστος  καθαρισμού  που  απολογιστικά  θα 

επιβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

Άρθρο 18: Καθαριότητα ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων, παλαιών μη κατοικημένων 
ή ημιτελών οικημάτων

Οι κύριοι  νομείς  ή κάτοχοι  ιδιωτικών ακαλύπτων χώρων,  παλαιών μη κατοικημένων ή 

ημιτελών κτισμάτων είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους, να διατηρούν τους 

χώρους αυτούς καθαρούς και αποψιλωμένους. Γι’ αυτό οφείλουν:

• Να περιφράξουν τους χώρους αυτούς ώστε να αποτρέψουν τη μετατροπή τους σε χώρο 

παράνομης απόρριψης κάθε είδους στερεών αποβλήτων.  Ειδικότερα για χώρους με 

κλίση προς την πλευρά του δρόμου οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα 
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νερά της βροχής να μην παρασέρνουν πέτρες και χώματα προς το πεζοδρόμιο ή το 

οδόστρωμα.

• Να φροντίζουν για την καθαριότητα, το κλάδευμα των δέντρων και την αποψίλωση των 

χώρων αυτών ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια 

καθώς και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

Το τμήμα Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων & Πολιτικής Προστασίας με έγγραφη όχληση προς 

τον  κύριο,  νομέα ή κάτοχο του  ακινήτου απαιτεί  συμμόρφωση με  τα παραπάνω εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, παρεμβαίνει αποκαθιστώντας 

το  πρόβλημα και  καταλογίζει  πέραν  του  πρόστιμου και  το  κόστος  αποκατάστασης του 

παραβάτη.

Άρθρο 19: Δημοτικά αφοδευτήρια

Η Δ.Π.Π.Κ.Α. έχει την ευθύνη λειτουργίας και τήρησης της καθαριότητας των δημοτικών 

αφοδευτηρίων.

Οι πολίτες συμβάλλοντας στην προσπάθεια αυτή, οφείλουν:

• Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και 

σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.

• Να μην αφαιρούν αναλώσιμα ή μη υλικά και εξοπλισμό από τις εγκαταστάσεις των 

αφοδευτηρίων και να μην προβαίνουν σε βανδαλισμούς σε βάρος της δημοτικής 

περιουσίας.

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι  βαρύνονται  με  το  κόστος  αποκατάστασης  των  ζημιών  που 

απολογιστικά θα επιβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20: Γενικά προγράμματα  Δημοτικής Συλλογής απορριμμάτων (Δ.Σ.Α.)

Η  ορθολογική  αντιμετώπιση  των  σημαντικότερων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων 

σχεδιάζεται  και  υλοποιείται  σύμφωνα  με  τις  γενικές  κατευθύνσεις  της  πολιτικής 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως αυτή έχει εκφραστεί ήδη μέσα από τον Εθνικό 

Σχεδιασμό και το Σχέδιο Διαχείρισης του Νομού Βοιωτίας.

Πέρα από αυτό η Δ.Π.Π.Κ.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιμέρους γενικά 

προγράμματα αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα συμβάλλουν στην 

προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, 

ενέργειας και συναλλάγματος αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:
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• Γενικά προγράμματα ανακύκλωσης

• Γενικά προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

• Γενικά  προγράμματα  επιμόρφωσης  και  εκπαίδευσης  επιστημονικού  και 

εργατοτεχνικού προσωπικού στη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

• Γενικά προγράμματα επανένταξης – αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

στερεών αποβλήτων.

Άρθρο 21: Γενικά προγράμματα Δ.Σ.Α. Μεταβατικές Διατάξεις

Ο παρών κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα 

έγκρισης από την Περιφερειακή Διεύθυνση, μετά της σχετικής απόφασης έγκρισης του, 

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Θήβας.  Αναπόσπαστο  μέρος  του  παρόντος  κανονισμού, 

αποτελεί  ο Κανονισμός Οικοδομικών Εργασιών που ακολουθεί  ως Παράρτημα Ι  και  το 

παράρτημα ΙΙ  με τα κατ΄ αναλογία πρόστιμά που προβλέπονται . 

Άρθρο 22:  Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

παραρτήματος ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες .

Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας

Άρθρο 1
Ο  κανονισμός  αυτός  αφορά  κάθε  οικοδομική  εργασία  (νέες  οικοδομές,  μετασκευές, 

επισκευές, προσθήκες, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κ.λ.π) και κάθε έργο που εκτελείται από 

ή για λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Θηβαίων.

Άρθρο 2
Για κάθε τέτοια εργασία του άρθρου 1, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:

Α) Θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και άδεια 

εκσκαφών  από  τη  Δ.Τ.Υ.Δ.Θ.  αν  αυτές  γίνονται  σε  κοινόχρηστους  χώρους  (δρόμοι  – 

πλατείες) ή από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης αν γίνονται εντός οικοπέδων.

Β) Πινακίδα  που  προβλέπεται  από  το  Νόμο,  με  τον  αριθμό  της  αδείας  και  την 

ημερομηνία έκδοσής της.

Γ) Άδεια  κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου  (πεζοδρομίου  –  οδοστρώματος),  η  οποία 

χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων. 

Άρθρο 3
Ο  χώρος  που  εκτελούνται  οι  οικοδομικές  εργασίες  θα  πρέπει  να  είναι 

περιφραγμένος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους 
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μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να 

λαμβάνονται  μέτρα  για  την  προστασία  πεζών  και  οχημάτων.  Τα  αδρανή  υλικά  που 

βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια 

τσιμεντόλιθους κ.λ.π) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα 

κ.λ.π.)  θα  πρέπει  να  καταβρέχονται  συχνά.  Το  ίδιο  ισχύει  και  κατά  τη  διάρκεια 

κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Τα ρείθρα των οδών θα πρέπει να  παραμένουν πάντα ανοιχτά.

Μπάζα  επί  κοινοχρήστων  χώρων  που  παραμένουν  πλέον  του  διημέρου,  θεωρείται  ότι 

καταλαμβάνουν  δημόσιο  χώρο και  επιβάλλεται  το  σχετικό  τέλος  και  το  προβλεπόμενο 

πρόστιμο.  Επιπλέον,  απομακρύνονται  από  το  τμήμα  Καθαριότητας  και  ο  υπόχρεος 

καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης.

Άρθρο 4
Τα  στερεά  κινητά  υλικά  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την  εκτέλεση  των  οικοδομικών 

εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος τα 

δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους 

λόγους επιβάλλεται  η  σήμανση με  σχετικές  αναπλαστικές  πινακίδες  και  η τοποθέτηση 

ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται  μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη 

νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. 

Άρθρο 5
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΘ, 

κ.λ.π.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση διατάξεων 

που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). 

Οι  παραπάνω οργανισμοί  υποχρεούνται  όπως  αμέσως μετά την  εκτέλεση  των σχετικών 

εργασιών και όχι πέραν του διημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά 

άχρηστα  υλικά  και  να  επαναφέρουν  τα  πράγματα  στην  αρχική  τους  κατάσταση.  Στην 

αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι 

ίδιο οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και των προϊόντων 

εκσκαφών.

Άρθρο 6
Σε  περίπτωση  παραβάσεως  των  αναφερόμενων  περιπτώσεων  στα  άρθρα  2  έως  5  του 

παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 

9 του Ν.1828/89. Επιπλέον, κινείται αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διαδικασία 

διακοπής των εργασιών. 

Άρθρο 7
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Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 

ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες .

Εξάλλου συνεχίζει ο κ. Αν.Χατζησταμάτης η Οικονομική Επιτροπή με την 82/2014 

απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι πρόστιμα των παραβάσεων του 

ως άνω Κανονισμού Καθαριότητας 

ΑΡΘΡΟ 5  - ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Εναπόθεση αποβλήτων εντός των κάδων 

χωρίς  τη  χρήση  πλαστικών  στεγανών 

ερμητικά κλειστών σακουλών 

50,00€

2 Τοποθέτηση  σακουλών  με  απόβλητα 

εκτός κάδων εφόσον υπάρχει ελεύθερος 

χώρος στον κάδο

300,00€

3 Τοποθέτηση  σακουλών  με  απόβλητα 

εκτός  κάδων  στην  περίπτωση  που  ο 

κάδος είναι γεμάτος

150,00€

4 Εναπόθεση  χύμα  σκουπίδια  εκτός 

κάδου

300,00€

5 Εναπόθεση  αποβλήτων  έξω  από  ξένη 

ιδιοκτησία,  σε  ελεύθερους  χώρους,  σε 

κολώνες, δέντρα ή οπουδήποτε αλλού

150,00€

6 Αυθαίρετη  μετακίνηση  των  κυλιόμενων 

κάδων από τις καθοριζόμενες θέσεις

150,00€

7 Εναπόθεση οργανικών και άλλων εκτός 

των προς ανακύκλωση αποβλήτων στους 

κάδους της ανακύκλωσης

150,00€

8 Παρεμπόδιση  αποκομιδής  αποβλήτων 

από  σταθμευμένα  αυτοκίνητα. 

Στάθμευση  αυτοκινήτου  εμπρός  από 

κάδο απορριμμάτων.

50,00€

ΑΡΘΡΟ 6 - ΟΓΚΩΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
9 Τοποθέτηση  ογκωδών  αποβλήτων  σε 

κοινόχρηστους  χώρους  χωρίς 

τηλεφωνική συνεννόηση με την ΥΚΔΘ.

150,00€

10 Απόρριψη  ογκωδών  αποβλήτων  σε 

ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα, 

κατοικίες, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, 

δάση κ.λ.π.

1.000,00€

11 Εναπόθεση  ασυμπίεστων  αποβλήτων 

συσκευασίας  (χαρτοκιβώτια, 

500,00€
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ξυλοκιβώτια  κ.λ.π.)  από  καταστήματα, 

γραφεία  κ.λ.π.  όχι  σύμφωνα  με  τους 

όρους της παρ.2α του άρθρου 6.
12 Εναπόθεση  αποβλήτων  συσκευασίας, 

πολυκαταστημάτων,  υπεραγορών  και 

λοιπών  εμπορικών  δραστηριοτήτων  όχι 

σύμφωνα με τους όρους της παρ.2β του 

άρθρου 6.

150,00€

13 Εναπόθεση  υπολοίπων  κοπής  δέντρων, 

θάμνων, κλαδιών όχι σύμφωνα με τους 

όρους της παρ.3α του άρθρου 6.

300,00€

14 Εναπόθεση  υπολοίπων  χώματος  και 

κοπροχώματος από κηπευτικές εργασίες 

σε  κοινόχρηστους  χώρους  και  όχι 

σύμφωνα με τους όρους της παρ.3β του 

άρθρου 6.

300,00€

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
15 Απόρριψη  αδρανών  αποβλήτων  σε 

κάδους απορριμμάτων ή απόρριψή τους 

σε  κοινόχρηστους  χώρους  χωρίς  ην 

άδεια κατάληψης χώρου από το Δήμο

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

16 Απόρριψη  αδρανών  αποβλήτων  από 

κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών 

σε  κοινόχρηστους  χώρους  και  όχι 

σύμφωνα με τους όρους της παρ.2 του 

άρθρου 7.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

17 Απόρριψη  αδρανών  αποβλήτων  σε 

ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα, 

χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση

1.000,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού  και  ποινές 

άρθρου 119 Ν.1892/90
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

18 Εγκατάλειψη  οχημάτων  ολόκληρων  ή 

τμημάτων  τους  σε  κοινόχρηστους 

χώρους (οδόστρωμα, πεζοδρόμια, πάρκα 

κ.λπ.)

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

απομάκρυνσης  και 

φύλαξης οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19 Εναπόθεση αποβλήτων όχι σύμφωνα με 

τους όρους της παρ.1 του άρθρου 9.

500,00€

20 Εναπόθεση υγρών αποβλήτων σε κάδους 

απορριμμάτων και όχι σύμφωνα με τους 

όρους της παρ.2 του άρθρου 9.

300,00€

ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΜΕΤΑΛΛΑ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ κ.λ.π.)
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21 Εναπόθεση  μη  δημοτικών  αποβλήτων 

στους  κάδους  απορριμμάτων  και 

διαχείρισή  τους  όχι  σύμφωνα  με  τους 

όρους του άρθρου 10.

300,00€

ΑΡΘΡΟ 11 – ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

22 Εναπόθεση  αποβλήτων  σε  κάδους  ή 

αυθαίρετη απόρριψη σε κοινόχρηστους 

χώρους και όχι σύμφωνα με τους όρους 

του Άρθρου 11.

1.000,00€

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
23 Εναπόθεση  αποβλήτων  σε  κάδους  ή 

αυθαίρετη απόρριψη σε κοινόχρηστους 

ή ιδιωτικούς χώρους και  όχι  σύμφωνα 

με τους όρους του Άρθρου 12.

2.000,00€ Επιπλέον  ποινικές 

κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
24 Απόρριψη  στους  δρόμους  και  τους 

κοινόχρηστους  χώρους 

μικροαντικειμένων  συσκευασίας  ή 

ατομικής χρήσης 

20,00€

25 Απόρριψη  οικιακών  αποβλήτων  σε 

καλάθια απορριμμάτων

100,00€

26 Φθορές  σε  προσωρινά  μέσα 

αποθήκευσης και στον υπόλοιπο αστικό 

εξοπλισμό του Δήμου 

500,00€

27 Ρύπανση  και  καταστροφή  μνημείων, 

τοίχων,  παιδικών  χαρών,  πάρκων, 

αθλητικών χώρων κ.λ.π.

500,00€

28 Καύση  στερεών  αποβλήτων  κάθε 

μορφής  και  σύστασης  σε  ανοιχτούς 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

300,00€

29 Πλύσιμο  οχημάτων  σε  δημοτικούς 

χώρους

50,00€

30 Ρίψη  ακάθαρτων  νερών  (σαπουνόνερα, 

λασπόνερα  κ.λ.π.)  και  λυμάτων  στους 

δρόμους και κοινόχρηστους χώρους

60,00€

30 Ρύπανση των πάρκων, οδών και  άλλων 

χώρων  με  περιττώματα  κατοικίδιων 

ζώων.

60,00€

31 Εγκατάλειψη  ή ρίψη των  νεκρών ζώων 

σε κάδους απορριμμάτων.

300,00€

32 Ρύπανση  χερσαίου  και  θαλάσσιου 

περιβάλλοντος 

1.000,00€

ΑΡΘΡΟ 14- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
33 Μη τήρηση του χώρου καθαρού από τα 

καταστήματα  που  κάνουν  χρήση  των 

κοινόχρηστων  χώρων  (είτε  διαθέτουν 

τραπεζοκαθίσματα είτε όχι)

100,00€

ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
34 Μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  των 

μικροπωλητών  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο 1 του Άρθρου 15

100,00€

35 Μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  των 

πωλητών των Λαϊκών Αγορών σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του Άρθρου 15

100,00€

ΑΡΘΡΟ 16 – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

36 Φορτηγά  αυτοκίνητα  και  γενικά 

μεταφορικά  μέσα  ξηρού  ή  ρευστού 

φορτίου  που  δεν  έχουν  πλήρως  το 

φορτίο τους προστατευμένο σύμφωνα με 

τους όρους του Άρθρου 16

1.000,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

ΆΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
37 Διαφημίσεις εκτός πλαισίων και ειδικών 

θέσεων  που  έχουν  προβλεφθεί  από  το 

Δήμο.

5,00€/τ.μ.

38 Ρίψη  διαφημιστικών  φυλλαδίων  σε 

χώρους  όπως  περιγράφονται  στην 

παράγραφο 1 του Άρθρου 17.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

39 Τοποθέτηση  πινακίδων  ,διαφημιστικών 

πανό  και  αεροπανό  όχι  σύμφωνα  με 

τους  όρους  της  παραγράφου  2  του 

Άρθρου 17.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

40 Εγκατάλειψη  υπολειμμάτων 

διαφημιστικών  πινακίδων  και 

γιγαντοαφισών  σε  κοινόχρηστους 

χώρους  και  απαράδεκτη  εμφάνιση 

διαφημιστικών ταμπλό

500,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ Ή ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ

41 Μη διατήρηση  των  ακάλυπτων  χώρων, 

παλαιών  μη  κατοικημένων  ή  ημιτελών 

οικημάτων σύμφωνα με τους όρους του 

Άρθρου 18.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

αποκατάστασης

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
42 Μη  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  και 

τους λοιπούς όρους του Άρθρου 19.

200,00€ Επιπλέον  κόστος 

αποκατάστασης ζημιών
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )

43 Μη τήρηση του Άρθρου 2 200,00€ Διακοπή των εργασιών
44 Μη τήρηση του Άρθρου 3 200,00€ Επιπλέον  δαπάνη 

απομάκρυνσης  μπάζων 

από  κοινόχρηστους 

χώρους
45 Μη τήρηση του Άρθρου 4 200,00€

Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων οι οποίες απαντήθηκαν 

τόσο  από  τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Αν.Χατζησταμάτη  όσο  και  από  τον  παρευρισκόμενο 

Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Γ.Χρυσικό.  

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στ.Χαλβατζής τόνισε ότι για να μπορούμε να μιλήσουμε για 

σωστή  εφαρμογή  του  Κανονισμού  Καθαριότητας  και  για  επιβολή  προστίμων  πρέπει 

προηγουμένως να γίνει ενημέρωση των πολιτών   με φυλλάδια ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο 

μέσο για το περιεχόμενο του κανονισμού και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ.Κατσέλης λέει ότι δεν καταγράφονται οι θέσεις και οι τρόποι 

ενημέρωσης  των  πολιτών.  Ο  παρών   Κανονισμός  Καθαριότητας  είναι  ένα  μοντέλο  που 

προσεγγίζει καλά το θέμα και για το λόγο αυτό θα τον ψηφίσει αλλά δεν θα ψηφίσει τα 

πρόστιμα αυτού.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Α.Σκούμας πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος 

γιατί  στον  Κανονισμό  Καθαριότητας  δεν  περιλαμβάνονται  η  διατάξεις  οι  διατάξεις  του 

Ν.4042/12  που  προβλέπουν  τη  διαλογή  στην  πηγή  και  πρέπει  ο  Κανονισμός  να 

διαμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις και να επανέλθει εκ νέου.

Η πρόταση του κ. Αθ.Σκούμα για αναβολή της συζήτησης του θέματος τίθεται από τον 

Πρόεδρο σε ψηφοφορία και ψηφίζεται ως εξής : 

Υπέρ της αναβολής της συζήτησης του θέματος ψήφισαν οι κ.κ. Αθ.Σκούμας – Ι.Κόρδατζης 

και Αντ.Τουλουμάκος, ήτοι συνολικά τρεις  δημοτικοί σύμβουλοι.

Την πρόταση  της  αναβολής  καταψήφισαν   20  δημοτικοί  σύμβουλοι   ενώ 4  δημοτικοί 

σύμβουλοι ψήφισαν λευκό.

Κατόπιν τούτων απορρίπτεται η πρόταση της αναβολής της συζήτησης του θέματος.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης  ο κ. πρόεδρος θέτει προς ψήφιση τον Κανονισμό 

Καθαριότητας   Δήμου Θηβαίων  καθώς  και  την  επιβολή προστίμων παραβάσεων αυτού 

όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε ανωτέρω.
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Από  τους  παρευρισκόμενους   28  δημοτικούς  συμβούλους  23  υπερψήφισαν  τόσο   το 

κείμενο του κανονισμού Καθαριότητας όσο και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Γ.Κατσέλης  υπερψήφισε  μονο  το  κείμενο  Κανονισμού 

καθαριότητας και καταψήφισε την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τα 

πρόστιμα.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Ι.Κόρδατζης,  Αθ.Σκούμας  και  Αντ.Τουλουμάκος ψήφισαν 

αρνητικά στο σύνολο, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ι.Σίννης ψήφισε λευκό.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη του τις 

διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθ. 117/2013 απόφαση της 

Επ.Ποιοτ.Ζωής,  την  υπ’αριθ.82/2014  απόφαση  της  Οικον.Επιτροπής  όπως  αυτές 

αναλύθηκαν ανωτέρω 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ΚΑΤΑ      Π Λ ΕΙ Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 117/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς 

και την υπ’αριθ. 82/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εγκρίνει  τον  Κανονισμό  Καθαριότητας  του  Δήμου  Θηβαίων  καθώς  και  τα 

επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης αυτού, που έχουν ως ακολούθως : 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού

Η καθαριότητα της πόλης της Θήβας και των δημοτικών Διαμερισμάτων της, καθώς και η 

προστασία  του  περιβάλλοντος  είναι  κοινωνικά  αγαθά που απαιτούν τη  συνεργασία  των 

φορέων  (κοινωνικών  –  επαγγελματικών),  των  πολιτών  και  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  του 

Δήμου Θηβαίων. Η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι να είναι συνεχής και το πλαίσιο της 

να καθορίζεται από τις διατάξεις,  υποχρεώσεις και δικαιώματα που περιγράφονται  στον 

κανονισμό αυτό.

Αντικείμενο  του  Κανονισμού  Καθαριότητας  είναι  η  απεικόνιση  και  περιγραφή  του 

θεσμικού πλαισίου που διασφαλίζει:

• Την  ορθή  και  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  (προσωρινή 

αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση).

• Την τήρηση της  καθαριότητας  της  πόλης και  διαμερισμάτων,  τη  διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Την ενημέρωση και συνειδητοποίηση του πολίτη για τους κανόνες που θεσπίζει ο 

Δήμος μέσα από τα συντεταγμένα όργανά του με στόχο την ομαλή λειτουργία.
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Με βάση τα θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπερισχύουν 

όταν  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τις  γενικές  διατάξεις  της  σχετικής  νομοθεσίας,  τις 

διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού, τις Αστυνομικές και άλλες ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού

Η αρμοδιότητα  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  δημοτικού  κανονισμού 

ανατίθεται  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  ή  άλλα 

όργανα . Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από τους παραπάνω. 

Οι φορείς και οι κάτοικοι τις πόλης οφείλουν να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε 

να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους.

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των αποβλήτων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

«Απόβλητο»: Κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή σε μορφή ιλύος, η 

(το) οποία (ο) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 

Β 383/2006) και η (το) οποία (ο) ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει.

«Επικίνδυνο απόβλητο»:  α)  Κάθε  απόβλητο  το  οποίο  επισημαίνεται  με  αστερίσκο (εν 

δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο Α (εδ. 4) του παραρτήματος Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ 

13588/725  (ΦΕΚ  Β  383/2006).  β)  κάθε  άλλο  απόβλητο  το  οποίο  ταξινομείται  ως 

επικίνδυνο, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της ιδίας απόφασης.

«Στερεό  (μη  επικίνδυνο)  απόβλητο»:  κάθε  ουσία  ή  αντικείμενο  που  υπάγεται  στις 

κατηγορίες των Παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της ΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-2003) 

και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην 

έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από 

τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραστήματος ΙΒ της απόφασης 50910/2727 

ΦΕΚ (1909/22-12-2003) που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται 

εν  δυνάμει  επικίνδυνα  απόβλητα,  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  2001/118/Ε.Κ.  (EEL 

47/2001).

«Οικιακά απόβλητα»: τα απόβλητα των κατοικιών

«Απόπλυμα»: η ποσότητα υγρού που ρέει και εκρέει από το χώρο διάθεσης των στερεών 

αποβλήτων.
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«Δημοτικά – αστικά απόβλητα»: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα (από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), που λόγω της φύσης ή σύνθεσης, 

προσομοιάζουν με τα οικιακά.

«Παραγωγός»:  κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε 

απόβλητα  («αρχικός παραγωγός»)  ή  κάθε  πρόσωπο που έχει  πραγματοποιήσει  εργασίες 

προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή 

της σύνθεσης των αποβλήτων. 

«Κάτοχος»: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην 

κατοχή του τα απόβλητα.

«Διαχείριση»: η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή διάθεση, η αξιοποίηση και η διάθεση 

των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της 

μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.

«Αξιοποίηση»: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα 

απόβλητα,  που  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  IV.B  (εργασίες  αξιοποίησης)  της  ΥΑ 

50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-2003). 

«Ανακύκλωση»:  η  επανεπεξεργασία  σε  διαδικασία  παραγωγής  των  αποβλήτων 

συσκευασιών ή άλλων προϊόντων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους 

σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης, αλλά 

εξαιρουμένης  της  ανάκτησης  ενέργειας  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  Ν.  2939  (ΦΕΚ Α` 

179/6.8.2001).

«Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης»:  νοείται  η  οργάνωση  σε  ατομική  ή  συλλογική 

βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της 

εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων 

συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων όπως περιγράφονται 

στο Ν. 2939 (ΦΕΚ Α` 179/6.8.2001)

«Επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών 

διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται 

ο  όγκος  ή  οι  επικίνδυνες  ιδιότητές  τους,  να  διευκολύνεται  ο  χειρισμός  του  ή  και  να 

επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. 

«Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές 

ή/και χημικές ιδιότητες τους, ή/ και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. 
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Στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων 

σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους. 

«Μεταφορά»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους 

χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.

«Μεταφόρτωση»:  οι  εργασίες  μετακίνησης  των  αποβλήτων  από  τα  μέσα  ή  χώρους 

συλλογής  σε  άλλα  μέσα  μεταφοράς  με  ενδεχόμενη  συμπίεσή  τους  (στην  έννοια  αυτή 

περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης). 

«Προσωρινή  αποθήκευση»:  Η  αποθήκευση  των  αποβλήτων  για  ορισμένο  χρόνο  σε 

εγκεκριμένο  χώρο  ή  εγκατάσταση,  μέχρι  να  πραγματοποιηθεί  η  μεταφορά  τους  σε 

εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

«Κάδος  απορριμμάτων»:  ή  απλά  κάδος:  οι  κυλιόμενοι  κάδοι  οικιακών  αποβλήτων 

(Κ.Κ.Ο.Α.),  τα  τεχνικά  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  οποίων,  αναφέρονται  στο 

Παράρτημα Ι, της ΚΥΑ114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) και οι πακτωμένοι – υπόγειοι 

κάδοι που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη μας.

«Εγκεκριμένος  χώρος  ή  εγκατάσταση  διάθεσης  ή  αξιοποίησης  στερεών 
αποβλήτων»: κάθε χώρος ή εγκατάσταση, με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, στον 

οποίο διενεργείται η διάθεση ή η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, δυνάμει σχετικής 

άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-

2003).

«Υπόχρεος  φορέας  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων»:  ο  φορέας  που  ορίζεται 

υπόχρεος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-

12-2003), για την ολική ή μερική διαχείριση των στερεών αποβλήτων μιας περιοχής.

Άρθρο 4: Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων

1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών δημοτικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του 

κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις,  τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους 

όρους  του  παρόντος  κανονισμού.  Η  οργάνωση  των  μέσων  (κάδων)  συγκέντρωσης  και 

τοποθέτησης των δημοτικών αποβλήτων γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

Θηβαίων.

2. Η  προσωρινή  αποθήκευση  των  υπολοίπων  στερεών  αποβλήτων  που  δεν  είναι 

δημοτικά, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον 
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οποίο  προέρχονται  τα  απόβλητα  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  υγειονομικές 

διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

3. Υπόχρεος φορέας για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων 

είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Δ.Π.Π.Κ.Α. ) . 

Η  Δ.Π.Π.Κ.Α.  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μη  δέχεται  δημοτικά  απόβλητα  εκτός  από  τα 

οικιακά, τα οποία λόγω της φύσης, της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητάς τους ή επειδή 

παράγονται σε χώρους απρόσιτους ή απομακρυσμένους, καθιστούν ανέφικτη τη συλλογή 

και διάθεσή τους με τα διαθέσιμα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή, μεταφορά ή 

και διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου 

από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727 

ΦΕΚ (1909/22-12-2003) και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και 

τους όρους του παρόντος κανονισμού.

4. Η αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του Φορέα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 

του  Ν.  1650/1986.  Ο  ΦοΔΣΑ  μπορεί  να  μη  δέχεται  απόβλητα,  εξαιρούμενων  των 

δημοτικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς 

τους,  δεν  καθιστούν  με  τις  υπάρχουσες  δυνατότητες  εφικτή  την  πραγματοποίηση  των 

εργασιών διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση γίνεται με ευθύνη και δαπάνες 

του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ’ όπου προέρχονται τα απόβλητα και σύμφωνα 

με τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ (1909/22-12-2003).

5.  Ο Δήμος Θήβας σύμφωνα με τον Ν. 2939 (ΦΕΚ Α` 179/6.8.2001), υποχρεούται 

μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς,  να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Ο Δήμος, 

προκειμένου  να  ενισχύει  τα  προγράμματα  ανακύκλωσης,  μπορεί  με  αποφάσεις  του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με 

οιονδήποτε  τρόπο  στην  επιτυχία  των  προγραμμάτων  (σχολεία,  οργανώσεις,  πολίτες, 

γειτονιές, εταιρίες κ.τ.λ.).

6. Υπόχρεος φορέας για τη συλλογή,  μεταφορά και  προσωρινή αποθήκευση για τα 

απόβλητα  που  προέρχονται  από  τις  οδούς  που  εντείνονται  εντός  και  εκτός  του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι ο Δήμος. Εξαιρούνται οι  αυτοκινητόδρομοι για 

τους οποίους υπόχρεος φορέας είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). Η διαχείριση 

των δημοτικών αποβλήτων που προέρχονται από οδούς συνιστά υποχρέωση των πιο πάνω 

φορέων μέχρι τη ζώνη απαλλοτρίωσης των οδών αυτών.

7. Σε  περίπτωση  που  από  τις  δραστηριότητες  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων 

προκαλείται  ρύπανση  στο  περιβάλλον,  ο  υπόχρεος  φορέας  υποχρεούται  στη  λήψη 

κατάλληλων  επανορθωτικών  μέτρων  για  την  αποτροπή  ή  την  ελαχιστοποίηση  της 

ρύπανσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Άρθρο  5:  Προσωρινή  Αποθήκευση  –  Μεταφορά  –  Τελική  Διάθεση  οικιακών 
στερεών αποβλήτων

Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών αποβλήτων γίνεται  μέσα σε υπόγειους κάδους 

οικιακών αποβλήτων και αυτοφορτωνόμενους τροχήλατους κάδους και άλλους κάδους που 

επιλέγει το τμήμα Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων,  εκτός από εκείνα τα υλικά τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται  σε  ειδικό  πρόγραμμα  διαλογής  στην  πηγή.  Τα  υλικά  αυτά  θα 

συγκεντρώνονται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  προγράμματος  είτε  σε  ξεχωριστούς 

κάδους, είτε σε άλλα ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης ή ακόμα θα συλλέγονται απ’ 

ευθείας από τους χώρους παραγωγής τους σε συνεργασία με τους κατόχους τους. 

Οι κάδοι αποτελούν περιουσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου- Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Θηβαίων και σε αυτήν ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για τον 

τρόπο χρησιμοποίησης τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση 

τους από οποιοδήποτε παραγωγό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της .

Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που επιλέγει η παραπάνω διεύθυνση  κατόπιν μελέτης 

των συνθηκών της περιοχής (συγκοινωνιακών, κοινωνικών, υγειονομικών, κ.λπ.) έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των παραγωγών, η μη όχλησή τους (κυρίως λόγω οσμών), 

η προστασία της αισθητικής της γύρω περιοχής καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων 

κατά τον χειρισμό τους. 

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων γίνεται από το τμήμα Καθαριότητας   σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών καθώς και για την καταστροφή 

των παθογόνων μικροβίων.

Οι παραγωγοί οικιακών αποβλήτων οφείλουν:
1. Να  συσκευάζουν  τα  οικιακά  απόβλητα  μέσα  σε  πλαστικές  στεγανές  σακούλες 

ερμητικά κλειστές πριν την εναπόθεσή τους μέσα σε κάδους.

2. Να τοποθετούν τις σακούλες μέσα στους κάδους εφόσον έχουν ελεύθερο χώρο. 

Στην περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος, απαγορεύεται η τοποθέτηση των πλαστικών 

σάκων δίπλα στον κάδο. 

3. Να μην εναποθέτουν απόβλητα έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, 

σε κολώνες, δέντρα ή οπουδήποτε αλλού.
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4. Να μην μετακινούν για οποιοδήποτε λόγο τους κάδους από τις θέσεις στις οποίες 

τους  έχει  τοποθετήσει  η  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-Πρασίνου-  Καθαριότητας  & 

Ανακύκλωσης .

5. Να τοποθετούν μόνο τα προς ανακύκλωση απόβλητα και όχι οργανικά απόβλητα 

στους κάδους της ανακύκλωσης.

Συλλογή – Μεταφορά 
Η συλλογή των οικιακών αποβλήτων  από τους  κάδους και  τα λοιπά μέσα προσωρινής 

αποθήκευσης γίνεται από το προσωπικό του τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και 

η μεταφορά τους με μηχανικά μέσα αποκομιδής (απορριμματοφόρα κλειστά ή ανοιχτά 

φορτηγά).

Προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 

οι  υπεύθυνοι  καθαριότητας  όπως  αυτοί  περιγράφονται  στο  άρθρο  4  υποχρεούνται  να 

συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  διαλογής  και  συλλογής  των  αποβλήτων  και  να 

ακολουθούν τις  οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση 

αποβλήτων.

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην 

εμποδίζεται  ή να δυσχεραίνεται  η αποκομιδή των στερεών αποβλήτων.  Απαγορεύεται  η 

στάθμευση των αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου 

που εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.

Τελική Διάθεση
Η τελική διάθεση των οικιακών αποβλήτων θα γίνεται στο χώρο ΧΥΤΑ στη θέση «Τσαρτσάλι» 

του Δήμου Θήβας.  Ο Δήμος καθίσταται  υπεύθυνος έναντι  της εθνικής και  ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τη μείωση των δημοτικών bαποβλήτων που προορίζονται για το ΧΥΤΑ και 

πρέπει  να  φροντίζει  για  την  επίτευξη  των  στόχων  του  άρθρου  4  της  ΚΥΑ 

29407/3508/2002.

Τα  συλλεγόμενα  προς  Ανακύκλωση  Απόβλητα  μεταφέρονται  στα  Κέντρα  Διαλογής  και 

Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται 

προς ανακύκλωση.

Άρθρο 6: Ογκώδη δημοτικά απόβλητα
Στα ογκώδη δημοτικά απόβλητα νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου, που προέρχονται 

από οικιακή ή εμπορική δραστηριότητα (παλιά έπιπλα, στρώματα, συσκευές, απόβλητα 
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κηπευτικών εργασιών, υλικά συσκευασίας μεγάλου όγκου από χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο ή 

πλαστικό κ.λπ.).

1. Τα απόβλητα αυτά και με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 4, δεν επιτρέπεται 

να ρίχνονται σε κοινόχρηστους χώρους παρά μόνο να παραδίδονται στα συνεργεία  του 

τμήματος  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης   κατόπιν  τηλεφωνικής  συνεννόησης.  Οι 

παραγωγοί πρέπει να βγάζουν τα ογκώδη απόβλητα στο πεζοδρόμιο μόνο το πρωινό της 

ημέρας  που  τους  ανακοινώθηκε  (εκτός  αν  τηλεφωνικώς  τους  δοθεί  άλλη  ώρα)  ότι  θα 

περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και οφείλουν να τα τοποθετούν σε σημεία που δεν 

εμποδίζεται  η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.  Απαγορεύεται  η απόρριψη των ογκωδών 

αποβλήτων σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, κατοικίες, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, 

δάση κ.λ.π.

2.  Ειδικότερα, για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα 

πάσης φύσεως απόβλητα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, 

ξυλοκιβώτια κ.λπ.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, 

περιδέσεως σε πακέτα βάρους έως 20 κιλών, να τα τοποθετούν δίπλα στους κάδους μετά το 

κλείσιμο  των  καταστημάτων  το  βράδυ  ή  μια  ώρα  το  πολύ  πριν  τη  διέλευση  του 

απορριμματοφόρου.  Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  των  αποβλήτων  συσκευασίας  στους 

δρόμους, στα πεζοδρόμια και γενικά στους περιβάλλοντες χώρους καταστημάτων.

3. Στην περίπτωση που τα απόβλητα συσκευασίας, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών, 

και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων, λόγω της μεγάλης ποσότητάς τους δημιουργούν 

ιδιαίτερο πρόβλημα στην πόλη και στην αποκομιδή τους από τα αρμόδια συνεργεία , θα 

συσκευάζονται  δια  πιέσεως  και  περιδέσεως,  θα  φυλάσσονται  σε  ιδιόκτητο  χώρο  των 

επιχειρήσεων αυτών και  θα απομακρύνονται  με ευθύνη και  δαπάνη τους.  Με τον  ίδιο 

τρόπο  θα  γίνεται  από  αυτές  τις  επιχειρήσεις  και  η  διαχείριση  των  άλλων  υλικών 

συσκευασίας (πλαστικών, ξύλινων ή μεταλλικών).

4 . Ειδικά  για  τα  προϊόντα  κηπευτικών  εργασιών,  όπως  υπόλοιπα  κοπής  δέντρων, 

θάμνων, κλαδιά κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί  ή 

σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν 

τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6.

5.  Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνες του 

κυρίου, νομέα, ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Άρθρο 7: Αδρανή απόβλητα
Τα αδρανή  απόβλητα  προέρχονται  συνήθως από  εκσκαφές,  κατεδαφίσεις,  ανακαινίσεις 

οικοδομών, κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων κ.λ.π.

Τα  απόβλητα  αυτά  μπορεί  να  αποθηκεύονται  προσωρινά  σε  ειδικούς  ανοιχτούς 

μεταλλικούς  κάδους  (containers)  και  να  απομακρύνονται  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του 
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κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες  υγειονομικές  διατάξεις,  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΓΟΚ  και  τους  όρους  του 

παρόντος κανονισμού. 

Η  τελική  διάθεση  των  αδρανών  αποβλήτων  θα  γίνεται  σε  χώρο  υποδοχής  που  θα 

υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου .

1. Δεν  επιτρέπεται  η  προσωρινή  αποθήκευση  αδρανών  αποβλήτων  χύδην  ή 

συσκευασμένων  σε  κάδους.  Δεν  επιτρέπεται  επίσης  η  προσωρινή  αποθήκευσή  τους  σε 

πεζοδρόμια  ή  δρόμους  της  πόλης,  χωρίς  την έγγραφη άδεια κατάληψης  κοινόχρηστου 

χώρου που χορηγεί ο Δήμος. Η ίδια άδεια απαιτείται και για την τοποθέτηση container σε 

κοινόχρηστο χώρο. 

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι,  βαρύνονται  με  το  κόστος  καθαρισμού  που  απολογιστικά  θα 

επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

2. Αν πρόκειται για αδρανή απόβλητα από κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, 

την ευθύνη απομάκρυνσης αυτής έχει ο ανάδοχος ή ο κύριος του έργου ανάλογα με το τι  

προβλέπει η σχετική μεταξύ αυτής σύμβαση. Σε περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου 

και πριν την παράδοσή του σε χρήση, ο ανάδοχος (ή ο κύριος του έργου σε περίπτωση 

αυτεπιστασίας ή εργασίας επισκευής και  συντήρησης),  οφείλει  να παραδώσει  τον  χώρο 

επιμελώς καθαρισμένο.

Σε αντίθετη περίπτωση οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά 

θα επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

3. Δεν  επιτρέπεται  η  ανεξέλεγκτη  διάθεση  των  αδρανών  αποβλήτων,  αλλά  και 

οποιουδήποτε  άλλου  στερεού  αποβλήτου  σε  ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα, 

χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στους παραβάτες της 

διάταξης αυτής ποινές προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90.

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι,  βαρύνονται  με  το  κόστος  καθαρισμού  που  απολογιστικά  θα 

επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες

Άρθρο 8 : Εγκαταλελειμμένα οχήματα
Παλιά  μέσα  μεταφοράς  και  μηχανήματα  ή  τμήματά  τους,  χαρακτηρίζονται  ως 

εγκαταλελειμμένα, εφόσον:

• αφήνονται  σε  δημόσιους  ή  δημοτικούς  δρόμους  στους  οποίους  απαγορεύεται  η 

στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες.

• αφήνονται  σε  άλλους  δημόσιους,  δημοτικούς  κοινόχρηστους  ή  μη  χώρους  για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας 

Υπηρεσίας ή Αρχής.
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• αφήνονται  σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή 

νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

• αποτελούν  γενικά  κίνδυνο  για  το  περιβάλλον,  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των 

κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται  η αυθαίρετη εγκατάλειψη  οχήματος  ή 

μηχανήματος  ή  τμήματος  αυτών,  οπουδήποτε  μέσα  στα  όρια  του  Δήμου  Θηβαίων.  Σε 

περίπτωση  που  ο  κύριος  νομέας  ή  κάτοχος  ενός  παλιού  οχήματος  θέλει  να  το 

εγκαταλείψει,  οφείλει  να ειδοποιήσει  εγγράφως τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ,  οι 

οποίες  και θα φροντίσουν  για τη διάθεση και την ορθή διαχείρισή του.

Εφ’ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου , ειδοποιείται σχετικά 

ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 

και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου του Νόμου 1080/80.

Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό 

σήμα  επί  του  οχήματος  ή  του  μηχανήματος  και  συντάσσει  πρωτόκολλο  καταγραφής 

εγκαταλελειμμένου.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό 

περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο 

και απομακρύνεται από το Δήμο.

Επιπλέον  οι  υπαίτιοι  βαρύνονται  με  το  κόστος  απομάκρυνσης  και  φύλαξης  του 

εγκαταλελειμμένου οχήματος.

Άρθρο  9:  Απόβλητα  προερχόμενα  από  ξενοδοχεία,  υπεραγορές  και  από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα  ξενοδοχεία,  οι  υπεραγορές  (super markets),  τα  εστιατόρια,  τα  κρεοπωλεία,  τα 

οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά 

την  κρίση  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος-Πρασίνου-  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης 

(Δ.Π.Π.Κ.Α.)  παράγουν  μεγάλη  ποσότητα  στερεών  αποβλήτων,  έχουν  υποχρέωση 

προσωρινής  αποθήκευσης  των  στερεών  αποβλήτων  τους  με  ευθύνη  και  δαπάνη  τους, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ 

και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

1. Οι παραπάνω επιχειρήσεις οφείλουν να συσκευάζουν τα στερεά απόβλητα μέσα σε 

πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους 

ιδιοκτησίας τους. Οι  κάδοι  θα φυλάσσονται  σε  ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και  θα 

τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία, μετά το 

πέρας του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου 

και πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. 
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Για τα ογκώδη στερεά απόβλητα των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. 

2. Απαγορεύεται αυστηρά η προσωρινή αποθήκευση λιπών και ελαίων αλλά και κάθε 

άλλου υγρού αποβλήτου σε κάδους.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών στην ασφαλή και περιβαλλοντική αποδεκτή 

διαχείριση των λιπών και  ελαίων,  η Δ.Π.Π.Κ.Α.  δύναται  να υποδείξει  χωριστό σύστημα 

συλλογής και τελικής τους διάθεσης. Η δαπάνη διαχείρισης των αποβλήτων θα βαρύνει τις 

επιχειρήσεις ή τους οργανωμένους φορείς που τις εκπροσωπούν.

Άρθρο  10:  Απόβλητα  προερχόμενα  από  την  παραγωγική  δραστηριότητα 
βιοτεχνιών,  συνεργείων και  άλλων μονάδων παραγωγής  (μέταλλα,  ξύλο,  γυαλί, 
ελαστικά κ.λ.π.)

Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την παραγωγική δραστηριότητα 

των οποίων παράγονται στερεά απόβλητα που δεν είναι δημοτικά (μέταλλα, ξύλο, γυαλί, 

ελαστικά κ.λ.π.) είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ 

και τους όρους του παρόντος κανονισμού. 

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης ή η 

αυθαίρετη απόρριψή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών στην ασφαλή και περιβαλλοντική αποδεκτή 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η Δ.Π.Π.Κ.Α. δύναται να υποδείξει χωριστό σύστημα 

συλλογής και τελικής τους διάθεσης. Η δαπάνη διαχείρισης των αποβλήτων θα βαρύνει τις 

επιχειρήσεις ή τους οργανωμένους φορείς που τις εκπροσωπούν.

Άρθρο 11: Μη επικίνδυνα απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή 
ζώων και σχετικές έρευνες, 

Οι  υπεύθυνοι  ιδρυμάτων,  κλινικών  ή  εργαστηρίων  περίθαλψης  ανθρώπων,  ζώων  ή 

διενέργειας  σχετικών  ερευνών,  αναλύσεων  ή  εξετάσεων  από  την  λειτουργία  των  οποίων 

παράγονται  στερεά  απόβλητα  που  δεν  είναι  δημοτικά  και  δεν  είναι  επικίνδυνα,  είναι 

υπεύθυνοι  με  δαπάνες  τους  για  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  αυτών,  σύμφωνα με  τις 

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους 

του παρόντος κανονισμού.

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης ή η 

αυθαίρετή απόρριψή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.
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Για τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου ιδρυμάτων, κλινικών ή εργαστηρίων ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12: Επικίνδυνα απόβλητα
Υπόχρεος φορέας για όλες τις εργασίες διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, είναι με 

ευθύνη  και  δαπάνες  του,  ο  κύριος,  νομέας  ή  κάτοχος  του  χώρου  από  τον  οποίο 

προέρχονται τα απόβλητα αυτά σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ Β 383/2006), τις 

εκάστοτε  υγειονομικές  διατάξεις,  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΓΟΚ  και  τους  όρους  του 

παρόντος κανονισμού.

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης ή η 

αυθαίρετη απόρριψη και διάθεσή τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο του 

Δήμου  Θηβαίων  και  εν  γένει  κάθε  εργασία  διαχείρισής  τους  που  θέτει  σε  κίνδυνο  τη 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Άρθρο 13: Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων
Η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  έχει  την  ευθύνη 

διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της εμφάνισης της πόλης από πλευρά καθαριότητας.

Για χώρους που διέπονται  από ιδιαίτερο καθεστώς όπως αρχαιολογικοί χώροι,  ιδιωτικά 

οικόπεδα κ.λ.π., την ευθύνη για την τήρηση της καθαριότητας έχουν με δαπάνες τους οι 

κύριοι, οι νομείς ή οι κάτοχοι τους.

Για  τον  καθορισμό  των  οδών,  πλατειών,  πάρκων,  παραλιών  και  λοιπών  κοινόχρηστων 

χώρων της πόλης η Δ.Π.Π.Κ.Α. χρησιμοποιεί εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανικά μέσα 

(σάρωθρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων κλπ.)

Η  συχνότητα  καθαρισμού  καθορισμού  καθορίζεται  από  την  Τμήμα  Καθαριότητας  του 

Δήμου  Θηβαίων  βάση  των  ιδιαιτεροτήτων  κάθε  περιοχής  (τουριστική,  εμπορική, 

πυκνοκατοικημένη, αραιοκατοικημένοι κλπ), του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει. 

Οι πολίτες μπορούν και πρέπει να συνδράμουν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους για 

μια καθαρή πόλη. Για το σκοπό αυτό:

1. Απαγορεύεται  η  απόρριψη  από  πεζούς  ή  εποχούμενους  στο  οδόστρωμα  ή  σε 

κοινόχρηστους  χώρους,  αποβλήτων  έστω  και  αν  πρόκειται  για  μικροαντικείμενα 

συσκευασίας ή ατομικής χρήσης.

Επιτρέπεται η απόρριψη τους σε καλάθια ή σε κάδους απορριμμάτων.
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2. Απαγορεύεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας οικιακών αποβλήτων ανεξαρτήτως αν 

είναι συσκευασμένα ή όχι, σε καλάθια απορριμμάτων.

3. Ενέργειες  κλοπής  ή  βανδαλισμών  σε  βάρος  προσωρινών  μέσω  αποθήκευσης 

(καλάθια ή κάδοι κ.λ.π) και υπόλοιπο αστικό εξοπλισμό του Δήμου (πινακίδες, πασαλάκια 

κ.λ.π.) θεωρούνται απαράδεκτες από το κοινωνικό σύνολο.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ρύπανση και καταστροφή μνημείων, τοίχων, παιδικών, 

πάρκων, αθλητικών χώρων κ.λ.π.

5. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

6. Απαγορεύεται το πλύσιμο των οχημάτων σε δημοτικούς χώρους.

7. Απαγορεύεται  η  ρίψη  ακάθαρτων  νερών  (σαπουνόνερα,  λασπόνερα  κ.λ.π.)  και 

λυμάτων στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους. 

8. Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους. Τα στερεά 

περιττώματά  τους  θα  συλλέγονται  με  ευθύνη  του,  σε  ειδικές  σακούλες  (πλαστικές  ή 

χάρτινες)  και  θα απορρίπτονται  εντός των κάδων. Οι ιδιοκτήτες είναι  υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση  των  νεκρών  ζώων  η  οποία  πρέπει  να  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις 

υγειονομικές διατάξεις.

9.  Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  ρύπανση  (μπουκάλια,  γενικά  απορρίμματα)  του 

χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος,(αιγιαλών, παραλιών) από κάθε είδους στερεά και 

υγρά απόβλητα.

Απαγορεύεται η είσοδος ζώων στις παραλίες και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από το 

κύμα, για να μη ρυπαίνεται η παραλία .

Άρθρο  14:  Καθαριότητα  κοινόχρηστων  χώρων  χρησιμοποιούμενων  από 
επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν  νόμιμα δημοτικούς  και  κοινόχρηστους  χώρους  όπως 

καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, fast food και συναφή καταστήματα είτε 

διαθέτουν  τραπεζοκαθίσματα  είτε  όχι,  οφείλουν  να  διατηρούν  τους  χώρους  αυτούς 

καθαρούς με ευθύνη και δαπάνη τους.

Άρθρο 15: Πλανόδιοι μικροπωλητές – Λαϊκές αγορές
1. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι καντίνες (σταθερές ή μη) οφείλουν να διατηρούν το 

γύρω  χώρο  καθαρό,  να  διαθέτουν  ιδιόκτητα  καλάθια  μικροαπορριμμάτων  και  να 
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συλλέγουν  τα  κάθε  είδους  στερεά  απόβλητά  τους  μέσα  σε  ανθεκτικούς  σάκους,  τους 

οποίους θα τοποθετούν καλά σφραγισμένους στους πλησιέστερους κάδους.

2. Ο υπαίθριος χώρος στον οποίο λειτουργεί Λαϊκή Αγορά καθαρίζεται με τη λήξη της 

λειτουργίας  της  από  ειδικό  συνεργείο  του  τμήματος  Καθαριότητας    το  οποίο  και 

αποκομίζει και τα κάθε είδους στερεά απόβλητα.

Κάθε πωλητής σε Λαϊκή Αγορά θα φροντίζει  με ευθύνη και δαπάνη του για την 

καθαριότητα  του  τομέα  του,  για  την  προσωρινή  φύλαξή  των  κάθε  είδους  στερεών 

αποβλήτων  σε  ειδικές  πλαστικές  σακούλες  οι  οποίες  μετά  το  τέλος  της  εργασίας  θα 

τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους που έχουν καθορισθεί από τα συνεργεία του Δήμου .

Άρθρο 16: Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων υλικών

Οι κύριοι νομείς ή κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά μεταφορικών μέσων 

ξηρού  φορτίου,  πρέπει  να  έχουν  το  φορτίο  τους  πλήρως  καλυμμένο  με  μουσαμά  ή 

συσκευασμένο  με  τέτοιο  τρόπο  που  να  εμποδίζεται  ο  διασκορπισμός  κατά  την 

φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. 

Οι  κύριοι  νομείς  ή  κάτοχοι  οχημάτων  μεταφοράς  ρευστού  φορτίου  πρέπει 

αντίστοιχα να φροντίζουν για τη στεγανότητα των δεξαμενών τους, ώστε να αποκλείουν τη 

διαρροή  φορτίου  κατά  την  φορτοεκφόρτωση  ή  μεταφορά του.  Απόβλητα  οποιασδήποτε 

μορφής  που  παράγονται  κατά  την  φορτοεκφόρτωση  εμπορευμάτων  πρέπει  να 

περισυλλέγονται  αμέσως  μετά  το  πέρας  της  συγκεκριμένης  εργασίας  με  ευθύνη  των 

κυρίων, νομέων ή κατόχων των οχημάτων μεταφοράς.

Επιπλέον, οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα 

επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

Άρθρο 17: Απόβλητα από διαφημίσεις
1. Δεν  επιτρέπεται  η  εμπορική  διαφήμιση  εκτός  πλαισίων  και  ειδικών  θέσεων  που 

έχουν  προβλεφθεί  από  το  Δήμο.  Απαγορεύεται  η  ρίψη  διαφημιστικών  φυλλαδίων  σε 

κοινόχρηστους  χώρους  ή  σε  μη  ελεγχόμενους  ιδιωτικούς  κοινόχρηστους  χώρους  ή  σε 

ελεγχόμενους ιδιωτικούς χώρους  από  τους  οποίους  μπορούν  να  διασκορπιστούν στους 

κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

2. Δεν  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  διαφημιστικών  πανό  και  αεροπανό  στα  όρια  του 

Δήμου  Θηβαίων.  Το  πολιτικά  κόμματα  και  οι  κομματικές  οργανώσεις  μπορούν  να 

τοποθετούν πανό για μικρό χρονικό διάστημα ύστερα από συνεννόηση με την Δ.Π.Π.Κ.Α. 

και οφείλουν μετά το πέρας των εκδηλώσεών τους να αποσύρουν με δαπάνες τους τα πανό 

αυτά.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων κάθε είδους (πλαστικές & μεταλλικές), σε δέντρα, 

κολώνες της ΔΕΗ, μνημεία και γενικά κοινόχρηστους χώρους.
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3.  Δεν  επιτρέπεται  η  εγκατάλειψη  υπολειμμάτων  διαφημιστικών  πινακίδων  και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κ.τ.λ.)  καθώς και η 

απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό.

Η  τοποθέτηση  διαφημιστικών  γιγαντοαφισών  μπορεί  να  γίνει  σε  κατάλληλο 

διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο , μετά από υπόδειξη  της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων      

Πλαίσια  και  διαφημίσεις  που  τοποθετούνται  σε  δημοτικούς,  κοινοτικούς  ή 

κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί «υπαίθριας 

διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. 

Τα πρόστιμα βαρύνουν αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο 

και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. 

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι  βαρύνονται  με  το  κόστος  καθαρισμού  που  απολογιστικά  θα 

επιβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

Άρθρο 18: Καθαριότητα ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων, παλαιών μη κατοικημένων 
ή ημιτελών οικημάτων

Οι κύριοι  νομείς  ή κάτοχοι  ιδιωτικών ακαλύπτων χώρων,  παλαιών μη κατοικημένων ή 

ημιτελών κτισμάτων είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους, να διατηρούν τους 

χώρους αυτούς καθαρούς και αποψιλωμένους. Γι’ αυτό οφείλουν:

• Να περιφράξουν τους χώρους αυτούς ώστε να αποτρέψουν τη μετατροπή τους σε χώρο 

παράνομης απόρριψης κάθε είδους στερεών αποβλήτων.  Ειδικότερα για χώρους με 

κλίση προς την πλευρά του δρόμου οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα 

νερά της βροχής να μην παρασέρνουν πέτρες και χώματα προς το πεζοδρόμιο ή το 

οδόστρωμα.

• Να φροντίζουν για την καθαριότητα, το κλάδευμα των δέντρων και την αποψίλωση των 

χώρων αυτών ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια 

καθώς και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

Το τμήμα Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων & Πολιτικής Προστασίας με έγγραφη όχληση προς 

τον  κύριο,  νομέα ή κάτοχο του  ακινήτου απαιτεί  συμμόρφωση με  τα παραπάνω εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, παρεμβαίνει αποκαθιστώντας 

το  πρόβλημα και  καταλογίζει  πέραν  του  πρόστιμου και  το  κόστος  αποκατάστασης του 

παραβάτη.

Άρθρο 19: Δημοτικά αφοδευτήρια
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Η Δ.Π.Π.Κ.Α. έχει την ευθύνη λειτουργίας και τήρησης της καθαριότητας των δημοτικών 

αφοδευτηρίων.

Οι πολίτες συμβάλλοντας στην προσπάθεια αυτή, οφείλουν:

• Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και 

σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.

• Να μην αφαιρούν αναλώσιμα ή μη υλικά και εξοπλισμό από τις εγκαταστάσεις των 

αφοδευτηρίων και να μην προβαίνουν σε βανδαλισμούς σε βάρος της δημοτικής 

περιουσίας.

Επιπλέον,  οι  υπαίτιοι  βαρύνονται  με  το  κόστος  αποκατάστασης  των  ζημιών  που 

απολογιστικά θα επιβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες .

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20: Γενικά προγράμματα  Δημοτικής Συλλογής απορριμμάτων (Δ.Σ.Α.)

Η  ορθολογική  αντιμετώπιση  των  σημαντικότερων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων 

σχεδιάζεται  και  υλοποιείται  σύμφωνα  με  τις  γενικές  κατευθύνσεις  της  πολιτικής 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως αυτή έχει εκφραστεί ήδη μέσα από τον Εθνικό 

Σχεδιασμό και το Σχέδιο Διαχείρισης του Νομού Βοιωτίας.

Πέρα από αυτό η Δ.Π.Π.Κ.Α., διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιμέρους γενικά 

προγράμματα αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα συμβάλλουν στην 

προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, 

ενέργειας και συναλλάγματος αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Γενικά προγράμματα ανακύκλωσης

• Γενικά προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

• Γενικά  προγράμματα  επιμόρφωσης  και  εκπαίδευσης  επιστημονικού  και 

εργατοτεχνικού προσωπικού στη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

• Γενικά προγράμματα επανένταξης – αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

στερεών αποβλήτων.

Άρθρο 21: Γενικά προγράμματα Δ.Σ.Α. Μεταβατικές Διατάξεις
Ο παρών κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα 

έγκρισης από την Περιφερειακή Διεύθυνση, μετά της σχετικής απόφασης έγκρισης του, 

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Θήβας.  Αναπόσπαστο  μέρος  του  παρόντος  κανονισμού, 

αποτελεί  ο Κανονισμός Οικοδομικών Εργασιών που ακολουθεί  ως Παράρτημα Ι  και  το 

παράρτημα ΙΙ  με τα κατ΄ αναλογία πρόστιμά που προβλέπονται . 
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Άρθρο 22:  Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

παραρτήματος ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες .

Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας

Άρθρο 1
Ο  κανονισμός  αυτός  αφορά  κάθε  οικοδομική  εργασία  (νέες  οικοδομές,  μετασκευές, 

επισκευές, προσθήκες, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κ.λ.π) και κάθε έργο που εκτελείται από 

ή για λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Θηβαίων.

Άρθρο 2
Για κάθε τέτοια εργασία του άρθρου 1, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:

Α) Θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και άδεια 

εκσκαφών  από  τη  Δ.Τ.Υ.Δ.Θ.  αν  αυτές  γίνονται  σε  κοινόχρηστους  χώρους  (δρόμοι  – 

πλατείες) ή από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης αν γίνονται εντός οικοπέδων.

Β) Πινακίδα  που  προβλέπεται  από  το  Νόμο,  με  τον  αριθμό  της  αδείας  και  την 

ημερομηνία έκδοσής της.

Γ) Άδεια  κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου  (πεζοδρομίου  –  οδοστρώματος),  η  οποία 

χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων. 

Άρθρο 3
Ο  χώρος  που  εκτελούνται  οι  οικοδομικές  εργασίες  θα  πρέπει  να  είναι 

περιφραγμένος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους 

μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να 

λαμβάνονται  μέτρα  για  την  προστασία  πεζών  και  οχημάτων.  Τα  αδρανή  υλικά  που 

βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια 

τσιμεντόλιθους κ.λ.π) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα 

κ.λ.π.)  θα  πρέπει  να  καταβρέχονται  συχνά.  Το  ίδιο  ισχύει  και  κατά  τη  διάρκεια 

κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Τα ρείθρα των οδών θα πρέπει να  παραμένουν πάντα ανοιχτά.

Μπάζα  επί  κοινοχρήστων  χώρων  που  παραμένουν  πλέον  του  διημέρου,  θεωρείται  ότι 

καταλαμβάνουν  δημόσιο  χώρο και  επιβάλλεται  το  σχετικό  τέλος  και  το  προβλεπόμενο 

πρόστιμο.  Επιπλέον,  απομακρύνονται  από  το  τμήμα  Καθαριότητας  και  ο  υπόχρεος 

καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης.

Άρθρο 4
Τα  στερεά  κινητά  υλικά  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την  εκτέλεση  των  οικοδομικών 

εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος τα 
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δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους 

λόγους επιβάλλεται  η  σήμανση με  σχετικές  αναπλαστικές  πινακίδες  και  η τοποθέτηση 

ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται  μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη 

νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. 

Άρθρο 5
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΘ, 

κ.λ.π.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση διατάξεων 

που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). 

Οι  παραπάνω οργανισμοί  υποχρεούνται  όπως  αμέσως μετά την  εκτέλεση  των σχετικών 

εργασιών και όχι πέραν του διημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά 

άχρηστα  υλικά  και  να  επαναφέρουν  τα  πράγματα  στην  αρχική  τους  κατάσταση.  Στην 

αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι 

ίδιο οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και των προϊόντων 

εκσκαφών.

Άρθρο 6
Σε  περίπτωση  παραβάσεως  των  αναφερόμενων  περιπτώσεων  στα  άρθρα  2  έως  5  του 

παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 

9 του Ν.1828/89. Επιπλέον, κινείται αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διαδικασία 

διακοπής των εργασιών. 

Άρθρο 7
Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 

ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες .

ΑΡΘΡΟ 5  - ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Εναπόθεση αποβλήτων εντός των κάδων 

χωρίς  τη  χρήση  πλαστικών  στεγανών 

ερμητικά κλειστών σακουλών 

50,00€

2 Τοποθέτηση  σακουλών  με  απόβλητα 

εκτός κάδων εφόσον υπάρχει ελεύθερος 

χώρος στον κάδο

300,00€

3 Τοποθέτηση  σακουλών  με  απόβλητα 

εκτός  κάδων  στην  περίπτωση  που  ο 

κάδος είναι γεμάτος

150,00€

4 Εναπόθεση  χύμα  σκουπίδια  εκτός 

κάδου

300,00€

5 Εναπόθεση  αποβλήτων  έξω  από  ξένη 150,00€
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ιδιοκτησία,  σε  ελεύθερους  χώρους,  σε 

κολώνες, δέντρα ή οπουδήποτε αλλού
6 Αυθαίρετη  μετακίνηση  των  κυλιόμενων 

κάδων από τις καθοριζόμενες θέσεις

150,00€

7 Εναπόθεση οργανικών και άλλων εκτός 

των προς ανακύκλωση αποβλήτων στους 

κάδους της ανακύκλωσης

150,00€

8 Παρεμπόδιση  αποκομιδής  αποβλήτων 

από  σταθμευμένα  αυτοκίνητα. 

Στάθμευση  αυτοκινήτου  εμπρός  από 

κάδο απορριμμάτων.

50,00€

ΑΡΘΡΟ 6 - ΟΓΚΩΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
9 Τοποθέτηση  ογκωδών  αποβλήτων  σε 

κοινόχρηστους  χώρους  χωρίς 

τηλεφωνική συνεννόηση με την ΥΚΔΘ.

150,00€

10 Απόρριψη  ογκωδών  αποβλήτων  σε 

ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα, 

κατοικίες, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, 

δάση κ.λ.π.

1.000,00€

11 Εναπόθεση  ασυμπίεστων  αποβλήτων 

συσκευασίας  (χαρτοκιβώτια, 

ξυλοκιβώτια  κ.λ.π.)  από  καταστήματα, 

γραφεία  κ.λ.π.  όχι  σύμφωνα  με  τους 

όρους της παρ.2α του άρθρου 6.

500,00€

12 Εναπόθεση  αποβλήτων  συσκευασίας, 

πολυκαταστημάτων,  υπεραγορών  και 

λοιπών  εμπορικών  δραστηριοτήτων  όχι 

σύμφωνα με τους όρους της παρ.2β του 

άρθρου 6.

150,00€

13 Εναπόθεση  υπολοίπων  κοπής  δέντρων, 

θάμνων, κλαδιών όχι σύμφωνα με τους 

όρους της παρ.3α του άρθρου 6.

300,00€

14 Εναπόθεση  υπολοίπων  χώματος  και 

κοπροχώματος από κηπευτικές εργασίες 

σε  κοινόχρηστους  χώρους  και  όχι 

σύμφωνα με τους όρους της παρ.3β του 

άρθρου 6.

300,00€

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
15 Απόρριψη  αδρανών  αποβλήτων  σε 

κάδους απορριμμάτων ή απόρριψή τους 

σε  κοινόχρηστους  χώρους  χωρίς  ην 

άδεια κατάληψης χώρου από το Δήμο

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού
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16 Απόρριψη  αδρανών  αποβλήτων  από 

κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών 

σε  κοινόχρηστους  χώρους  και  όχι 

σύμφωνα με τους όρους της παρ.2 του 

άρθρου 7.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

17 Απόρριψη  αδρανών  αποβλήτων  σε 

ακάλυπτους  χώρους  όπως  οικόπεδα, 

χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση

1.000,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού  και  ποινές 

άρθρου 119 Ν.1892/90
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

18 Εγκατάλειψη  οχημάτων  ολόκληρων  ή 

τμημάτων  τους  σε  κοινόχρηστους 

χώρους (οδόστρωμα, πεζοδρόμια, πάρκα 

κ.λπ.)

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

απομάκρυνσης  και 

φύλαξης οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19 Εναπόθεση αποβλήτων όχι σύμφωνα με 

τους όρους της παρ.1 του άρθρου 9.

500,00€

20 Εναπόθεση υγρών αποβλήτων σε κάδους 

απορριμμάτων και όχι σύμφωνα με τους 

όρους της παρ.2 του άρθρου 9.

300,00€

ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΜΕΤΑΛΛΑ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ κ.λ.π.)
21 Εναπόθεση  μη  δημοτικών  αποβλήτων 

στους  κάδους  απορριμμάτων  και 

διαχείρισή  τους  όχι  σύμφωνα  με  τους 

όρους του άρθρου 10.

300,00€

ΑΡΘΡΟ 11 – ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

22 Εναπόθεση  αποβλήτων  σε  κάδους  ή 

αυθαίρετη απόρριψη σε κοινόχρηστους 

χώρους και όχι σύμφωνα με τους όρους 

του Άρθρου 11.

1.000,00€

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
23 Εναπόθεση  αποβλήτων  σε  κάδους  ή 

αυθαίρετη απόρριψη σε κοινόχρηστους 

ή ιδιωτικούς χώρους και  όχι  σύμφωνα 

με τους όρους του Άρθρου 12.

2.000,00€ Επιπλέον  ποινικές 

κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
24 Απόρριψη  στους  δρόμους  και  τους 

κοινόχρηστους  χώρους 

μικροαντικειμένων  συσκευασίας  ή 

ατομικής χρήσης 

20,00€

25 Απόρριψη  οικιακών  αποβλήτων  σε 100,00€
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καλάθια απορριμμάτων
26 Φθορές  σε  προσωρινά  μέσα 

αποθήκευσης και στον υπόλοιπο αστικό 

εξοπλισμό του Δήμου 

500,00€

27 Ρύπανση  και  καταστροφή  μνημείων, 

τοίχων,  παιδικών  χαρών,  πάρκων, 

αθλητικών χώρων κ.λ.π.

500,00€

28 Καύση  στερεών  αποβλήτων  κάθε 

μορφής  και  σύστασης  σε  ανοιχτούς 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

300,00€

29 Πλύσιμο  οχημάτων  σε  δημοτικούς 

χώρους

50,00€

30 Ρίψη  ακάθαρτων  νερών  (σαπουνόνερα, 

λασπόνερα  κ.λ.π.)  και  λυμάτων  στους 

δρόμους και κοινόχρηστους χώρους

60,00€

30 Ρύπανση των πάρκων, οδών και  άλλων 

χώρων  με  περιττώματα  κατοικίδιων 

ζώων.

60,00€

31 Εγκατάλειψη  ή ρίψη των  νεκρών ζώων 

σε κάδους απορριμμάτων.

300,00€

32 Ρύπανση  χερσαίου  και  θαλάσσιου 

περιβάλλοντος 

1.000,00€

ΑΡΘΡΟ 14- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

33 Μη τήρηση του χώρου καθαρού από τα 

καταστήματα  που  κάνουν  χρήση  των 

κοινόχρηστων  χώρων  (είτε  διαθέτουν 

τραπεζοκαθίσματα είτε όχι)

100,00€

ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
34 Μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  των 

μικροπωλητών  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο 1 του Άρθρου 15

100,00€

35 Μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  των 

πωλητών των Λαϊκών Αγορών σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του Άρθρου 15

100,00€

ΑΡΘΡΟ 16 – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

36 Φορτηγά  αυτοκίνητα  και  γενικά 

μεταφορικά  μέσα  ξηρού  ή  ρευστού 

φορτίου  που  δεν  έχουν  πλήρως  το 

φορτίο τους προστατευμένο σύμφωνα με 

τους όρους του Άρθρου 16

1.000,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

ΆΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
37 Διαφημίσεις εκτός πλαισίων και ειδικών 5,00€/τ.μ.
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θέσεων  που  έχουν  προβλεφθεί  από  το 

Δήμο.
38 Ρίψη  διαφημιστικών  φυλλαδίων  σε 

χώρους  όπως  περιγράφονται  στην 

παράγραφο 1 του Άρθρου 17.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

39 Τοποθέτηση  πινακίδων  ,διαφημιστικών 

πανό  και  αεροπανό  όχι  σύμφωνα  με 

τους  όρους  της  παραγράφου  2  του 

Άρθρου 17.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

40 Εγκατάλειψη  υπολειμμάτων 

διαφημιστικών  πινακίδων  και 

γιγαντοαφισών  σε  κοινόχρηστους 

χώρους  και  απαράδεκτη  εμφάνιση 

διαφημιστικών ταμπλό

500,00€ Επιπλέον  κόστος 

καθαρισμού

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ Ή ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ

41 Μη διατήρηση  των  ακάλυπτων  χώρων, 

παλαιών  μη  κατοικημένων  ή  ημιτελών 

οικημάτων σύμφωνα με τους όρους του 

Άρθρου 18.

300,00€ Επιπλέον  κόστος 

αποκατάστασης

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
42 Μη  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  και 

τους λοιπούς όρους του Άρθρου 19.

200,00€ Επιπλέον  κόστος 

αποκατάστασης ζημιών
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )
43 Μη τήρηση του Άρθρου 2 200,00€ Διακοπή των εργασιών
44 Μη τήρηση του Άρθρου 3 200,00€ Επιπλέον  δαπάνη 

απομάκρυνσης  μπάζων 

από  κοινόχρηστους 

χώρους
45 Μη τήρηση του Άρθρου 4 200,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθμό 379/2014.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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