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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

Αγιά, 30.01.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 834 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

14/2020 
από το πρακτικό της 1ης/ 29.01.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  13ο : Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμός Υπευθύνων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

653/25.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία  26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος 

(Σκήτης), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Γρηγόριος Γώγος. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα  13ο : Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμός Υπευθύνων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει και τα άρθρα 16, 17 

και 18 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α’/16.10.2010) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Υγείας (ΕΟΔΥ), 

ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» 

σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας δημοσίων 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού». 

2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ 1584/30-06-2011) με τις τροποποιήσεις αυτού. 

3. Την αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15‐11‐2019 (ΦΕΚ 4177/τ.Β΄/15‐11‐2019) ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, 

της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, 

καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των 

προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του 

ν.3868/2010(ΦΕΚ129/τ.Α'/03‐08‐2010)». 

4. Τo υπ’ αριθ. πρωτ. 18832/228987/24-12-19 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 14014/24‐12‐2019 Δήμου 

Αγιάς) έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας περί Γνωστοποίησης 

της σχετικής ΚΥΑ, μεταξύ άλλων και στον φορέα μας. 

5. Το με αριθμ. πρωτ.Δ2β/Γ.Π.οικ.90189/20‐12‐2019 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, περί 

γνωστοποίησης ομοίως της σχετικής ΚΥΑ και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ανωτέρω 

Ν.3868/2010. 

6. Το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας και προαγωγής της υγείας 

του πληθυσμού από τον καπνό, με στόχο να προστατευθούν οι σημερινές και οι μελλοντικές γενεές 

από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις που έχουν η κατανάλωση καπνού και η έκθεση σε καπνό στην 

υγεία, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, με την εφαρμογή μέτρων με σκοπό τη διαρκή 

και ουσιαστική μείωση της κυριαρχίας της χρήσης του καπνού και της έκθεσης σε καπνό. 

 

Προτείνεται, σε συμμόρφωση με την αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15‐11‐2019 (ΦΕΚ 4177/τ.Β΄/15‐ 

11‐2019) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, η 

κατάρτιση σχεδίου αποτροπής του καπνίσματος εντός των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ως 

ακολούθως: 

• Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού (χρήση τσιγάρου, 

πούρου, πίπας, συσκευών υγρού ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρονικών συσκευών 

θέρμανσης καπνού), σε κάθε κλειστό ή στεγασμένο χώρο εργασίας, στους διαδρόμους, 

καθώς και στους χώρους αναμονής των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

• Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος σχεδίου αποτροπής του καπνίσματος, 
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εντός των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς ορίζονται υπεύθυνοι διαχείρισης του σχεδίου, όπως 

αναφέρονται παρακάτω. 

• Η μη τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος, συμφώνως των ανωτέρω, αποτελεί 

παράβαση που αφορά το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους εργασίας και χώρους αναμονής 

δημοσίων υπηρεσιών που επισύρει την επιβολή προστίμου 100 ευρώ για τον καπνιστή. 

• Για τον υπεύθυνο διαχείρισης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για: 

▪ Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων 

αποτροπής καπνίσματος (απομάκρυνση σταχτοδοχείων), 

▪ Απουσία ανταπόκρισης του σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης. 

▪ Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων ελέγχου. 

▪ Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου. 

• Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ‐ υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως 

προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο. 

• Πέραν των ανωτέρω, η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος 

στους χώρους εργασίας και αναμονής από τους υπαλλήλους, στους χώρους όπου είναι 

εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.(άρθρο17,Ν.3868/2010). 

• Ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου θα ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε 

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση τυχόν παράβασης. 

• Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα Θα καλούνται σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. 

Θα υπάρχει πλήρης και αγαστή συνεργασία του φορέα μας με τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα. 

 

Για την τήρηση  και εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου, προτείνεται να οριστούν οι κάτωθι υπεύθυνοι ανά 

δημοτικό χώρο εργασίας: 

✓ Δημοτικό κατάστημα Αγιάς: Ντελής Αλέξανδρος, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Δήμητρας: Γκασδράνης Θεόδωρος, Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Σωτηρίτσας: Δεληγιάννης Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Στομίου: Αθανασούλας Λάμπρος, υπάλληλος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Μεταξοχωρίου: Παπακώστας Δημήτριος 

✓ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: Σπανός Ιωάννης 

✓ ΚΕΠ όλων των Δημοτικών Ενοτήτων: Ζιάκας Μιλτιάδης, Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Ε.Π. 

✓ Κέντρο Κοινότητας: Μπεϊνά Ζωή, συντονίστρια Κέντρου Κοινότητας. 

✓ Τμήμα Καθαριότητας: Γουργιώτης Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

και Συντήρησης Πρασίνου. 

✓ Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου: Ηλίας Ευσταθίου, Γραμματέας Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

  

1) Οι υπεύθυνοι, συμφώνως της ανωτέρω ΚΥΑ θα πρέπει άμεσα: 

2) Να αναρτήσουν σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο, στους διαδρόμους και 

στους χώρους αναμονής των Υπηρεσιών. 

3) Να αναρτήσουν σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος εξωτερικά των υπηρεσιών, με στόχο 

την ενημέρωση των πολιτών και άλλων δημοσίων λειτουργών που προσέρχονται στις υπηρεσίες, πριν την 

είσοδό τους σ΄ αυτές. 

4) Να φροντίσουν για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων. 

5) Να φροντίσουν για την ανάρτηση σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης 

καταγγελιών(1142). 

 

Το παρόν σχέδιο αποτροπής του καπνίσματος εντός των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς να αποσταλεί 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υπαλλήλους αυτής και να αναρτηθεί μόνιμα στους 

οικείους πίνακες ανακοινώσεων όλων των υπηρεσιών του φορέα, με συνημμένη την ανωτέρω σχετική 

ΚΥΑ, ενώ οι υπεύθυνοι εφαρμογής αυτού να προβούν στην ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την 

ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία. 

 

ΑΔΑ: 6Ω7ΔΩ6Ι-0ΓΒ



Σελίδα 4 από 5 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Καλά είναι όλα , εμείς διαφωνούμε όμως με τα πρόστιμα. Να μπουν σήματα, να γίνονται 

συστάσεις , αλλά πρόστιμα όχι».  

 

Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Ντάγκας είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν το αποδέχομαι, δεν ψηφίζω την 

παράγραφο 5 που αναφέρεται στην ανάρτηση σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης 

καταγγελιών(1142), διότι εμένα με παραπέμπουν σε άλλες πολιτικές, σε άλλες λογικές και σε άλλα χρόνια». 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 (Α’ 129) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει, 

-  τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν. 4633/2019 (Α’ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 

Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 

διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας 

δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού». 

- την υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15‐11‐2019 (Β’ 4177) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, της 

διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, 

καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των 

προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του 

ν.3868/2010(ΦΕΚ129/τ.Α'/03‐08‐2010)» 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Ορίζουμε υπεύθυνους τήρησης του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος εντός των υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, ανά δημοτικό χώρο εργασίας, τους εξής: 

✓ Δημοτικό κατάστημα Αγιάς: Ντελής Αλέξανδρος, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Δήμητρας: Γκασδράνης Θεόδωρος, Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Σωτηρίτσας: Δεληγιάννης Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος 

Πολεοδομίας. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Στομίου: Αθανασούλας Λάμπρος, υπάλληλος Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

✓ Δημοτικό κατάστημα Μεταξοχωρίου: Παπακώστας Δημήτριος 

✓ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: Σπανός Ιωάννης 

✓ ΚΕΠ όλων των Δημοτικών Ενοτήτων: Ζιάκας Μιλτιάδης, Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Ε.Π. 

✓ Κέντρο Κοινότητας: Γκασδράνης Θεόδωρος, Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

✓ Τμήμα Καθαριότητας: Γουργιώτης Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου. 

✓ Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου: Ηλίας Ευσταθίου, Γραμματέας Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
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Οι υπεύθυνοι, συμφώνως της ανωτέρω ΚΥΑ θα πρέπει άμεσα: 

1. Να αναρτήσουν σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο, στους διαδρόμους και 

στους χώρους αναμονής των Υπηρεσιών. 

2. Να αναρτήσουν σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος εξωτερικά των υπηρεσιών, με στόχο 

την ενημέρωση των πολιτών και άλλων δημοσίων λειτουργών που προσέρχονται στις υπηρεσίες, πριν 

την είσοδό τους σ΄ αυτές. 

3. Να φροντίσουν για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων. 

4. Να φροντίσουν για την ανάρτηση σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης 

καταγγελιών(1142). 

 

Το παρόν σχέδιο αποτροπής του καπνίσματος εντός των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς να αποσταλεί 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υπαλλήλους αυτής και να αναρτηθεί μόνιμα στους 

οικείους πίνακες ανακοινώσεων όλων των υπηρεσιών του φορέα, με συνημμένη την ανωτέρω σχετική 

ΚΥΑ, ενώ οι υπεύθυνοι εφαρμογής αυτού να προβούν στην ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την 

ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία. 

 

Μειοψήφησαν ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Ντάγκας και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου για τους λόγους που 

προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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