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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/29-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 176/2016 

Συµµετοχή του ∆ήµου µας στην πανελλήνια 
εκστρατεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση των 

δηµοτών υπέρ της αποφυγής καπνίσµατος 
σε δηµόσιους χώρους και της µη µόλυνσης 

αυτών από τα αποτσίγαρα. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                      
29 Αυγούστου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 14831/24-5-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Μαυροειδή Βασιλική 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Σταµούλης Ιωάννης 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μπερδελής Γεώργιος 

Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και οΠρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 163/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 29ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την  υπ’ 
αριθµ. 59/26-7-2016 (Αριθ.πρωτ.∆ήµου 13674/29-7-2016)  επιστολή  προς τον κ. 
∆ήµαρχο, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, η οποία έχει ως εξής: 

 
Αγαπητέ  κύριε ∆ήµαρχε, 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ξεκίνησε µια πανελλήνια εκστρατεία µε στόχο να 

περιοριστεί το κάπνισµα και σε δηµόσιους ανοιχτούς χώρους για δύο λόγους :  

1.  Για να περιοριστεί η ελευθερία του καπνίσματος και έτσι να μην  υπάρχουν 

αρνητικά παραδείγματα στη νέα γενιά για την κοινωνική αποδοχή αυτής της 

ανθυγιεινής συνήθειας και για να μην ενοχλούνται και επιβαρύνονται οι μη 

καπνιστές, ιδίως όσοι βρίσκονται  στις μικρές ηλικίες αλλά και οι μεγαλύτεροι. 

2. Για να μειωθεί η τοξική ρύπανση στους δημόσιους χώρους από τα αποτσίγαρα. Τα 

αποτσίγαρα δεν είναι απλά σκουπίδια. Περιέχουν περισσότερες από 4000 τοξικές 

ουσίες, αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή στις παραλίες και τη θάλασσα, δεν είναι 

βιοδιασπώμενα και για την  αποδόμησή τους  χρειάζονται  έως και 15 χρόνια. 

Παγκοσµίως, παράγονται 6τρις αποτσίγαρα το χρόνο, από τα οποία τα 4,5 πετάγονται σε 

δηµόσιους χώρους. Στη χώρα µας ο αριθµός των αποτσίγαρων υπολογίζεται σε 20 δις, 

αριθµός ο οποίος µεταφράζεται σε 3.500 τόνους, µε το µεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών να 

πετάγεται σε δρόµους, πάρκα, παραλίες κλπ. 

Στις µεγάλες πόλεις θεωρείται το υπ’ αριθµόν ένα σε ποσότητα απόβλητο που συλλέγουν 

τα συνεργεία καθαρισµού των δήµων, γεγονός που αυξάνει σηµαντικά το κόστος 

διατήρησης της καθαριότητας, επιβαρύνοντας οικονοµικά τους ∆ήµους. 

Αγαπητέ κύριε ∆ήµαρχε,  

Ζητάµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εσάς προσωπικά, να πρωταγωνιστήσετε στην 

καµπάνια ενηµέρωσης των δηµοτών σας για τις ανθυγιεινές συνέπειες του καπνίσµατος 

και τις απόρριψης στο περιβάλλον των αποτσίγαρων, απευθυνόµενος στους φίλους 

καπνιστές και ζητώντας τους να περιορίσουν την καπνιστική συνήθεια τους στους 

δηµόσιους ανοικτούς χώρους. 

Ιδιαίτερα, σας παρακαλούµε να φροντίσετε αυτό να συµβεί στους χώρους που παίζουν 

και αθλούνται µικρά παιδιά και νέοι, καθώς και σε πλατείες και άλση όπου οι δηµότες 

συχνάζουν για αναψυχή. ( Για το σκοπό αυτό, θα µπορούσαµε να σας προµηθεύσουµε µε 

κάποια σχετική αφίσα – πινακίδα).  

Επίσης, σας επισυνάπτουµε ένα ψήφισµα µε το οποίο καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

να υιοθετήσει. 

Με φιλικούς χαιρετισµούς,  

και πρόθυµος για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ε. Φιλόπουλος 

Υ.Γ  Εάν ο ∆ήµος σας είναι παραλιακός, παρακαλούµε όπως καταβάλετε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να σταµατήσει να χρησιµοποιείται η παραλία ως τασάκι, όπου κάθε 

καπνιστής µπορεί να αφήνει ανενόχλητος το αποτσίγαρό του. 

 

Το επισυναπτόµενο ψήφισµα έχει ως εξής: 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων δηλώνει την πρόσθεση του να 

συµµετάσχει ενεργά στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των δηµοτών σχετικά µε 

την ανάγκη οι δηµόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι από καπνό και να µην µολύνονται από 

τα αποτσίγαρα. 
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Σ΄ αυτό το πλαίσιο καλούµε τους φίλους καπνιστές να αποφύγουν το κάπνισµα σε: 

• παιδικές χαρές 

• πλατείες 

• άλση 

• δασύλλια 

• χώρους άθλησης 

• καλοκαιρινά θέατρα και κινηµατογράφους  

• στάσεις αναµονής για επιβίβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

• παραλίες 

Επίσης τους καλούµε να µην πετάνε τα αποτσίγαρα στους παραπάνω αναφερόµενους 

χώρους, ούτε στα πεζοδρόµια ή τους δρόµους. Το αποτσίγαρο δεν είναι απλά ένα µικρό 

σκουπίδι, είναι ένα τοξικό απόβλητο που βλάπτει τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ενώ 

προκαλεί άσκοπη οικονοµική επιβάρυνση στο ∆ήµο.  

Ας προχωρήσουµε, λοιπόν, σε µία µικρή αλλαγή στη συµπεριφορά µας, για να 

προφυλάξουµε τα παιδιά µας, να σεβαστούµε την υγεία των συµπολιτών µας, να 

προστατεύσουµε το περιβάλλον και να διατηρήσουµε το ∆ήµο µας καθαρό. 
 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

     Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

           Α) Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου µας στην πανελλήνια εκστρατεία 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση των 
δηµοτών υπέρ της αποφυγής καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους και της µη 
µόλυνσης αυτών από τα αποτσίγαρα και το ψήφισµα της. 
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξων αριθµό 176/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 

 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


