ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 7ης συνεχιζόμενης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 2 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
από 23.2.2011 διακοπείσασα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 6152/18.2.2011
πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα,
Γραμματέας, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Γεωργάκης Ευάγγελος, 5. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 6.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Νικηφόρος Ιωάννης, 9. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 10.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 11. Χατζηδάκης Γεώργιος, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Γιαννάκης
Χρήστος, 14. Καλλαρύτης Χρήστος, 15. Αντζινάς Ιωάννης, 16. Κυριακουλέας Παύλος, 17. Κοντονίκας
Αλέξανδρος, 18. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 19. Βασιλείου Ανδρέας, 20. Καλούδης Κων/νος, 21. Σερέτη
Χριστίνα, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Αναγνώστου Ιωάννης, 24. Ευσταθίου Αναστάσιος, 25. Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, 26. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 27. Αραμπατζής Γαβριήλ, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29.
Λαγκαδινός Θεοφάνης, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Μπενάς Γεώργιος, 32. Πατσαβός Παναγιώτης,
33. Αρβανίτης Νικόλαος, 34. Κοκοτίνης Χρήστος και 35. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 4. Γιαννόπουλος
Γεώργιος, 5. Μαργαρώνης Αλέξανδρος, 6. Πίκουλα Αργυρώ, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα,
ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου κ. Γκούμας Λεωνίδας.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την πρόταξη του 12ου θέματος και κάλεσε τον
αντιδήμαρχο κ. Νικηφόρο να το εισηγηθεί.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 76/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης πράξεων βεβαίωσης από την Δημοτική
Αστυνομία παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής που εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.5506/2011έγγραφό του έχει ως εξής: «Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο
Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για τη διαδικασία ακύρωσης πράξεων
βεβαίωσης της Δημοτικής Αστυνομίας παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
Ο Κ.Ο.Κ. στο Άρθρο 104 και στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπει τα παρακάτω:
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§2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την
επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από
τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από της βεβαιώσεως της
παραβάσεως, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο
καταβάλλεται στο ακέραιο. Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως
αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
§3. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο
καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την βεβαίωσή του.
Επειδή η βούληση της νέας διοίκησης του Δήμου είναι να θεσμοθετήσει διαφανή διαδικασία για τις
περιπτώσεις ακύρωσης πράξεων βεβαίωσης της Δημοτικής Αστυνομίας των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και να αποκλείσει την παρέμβαση του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών
Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου μας, προτείνει:
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 104 §2 του Κ.Ο.Κ. και για την ακύρωση της πράξης βεβαίωσης της
παράβασης καθώς και για την απαλλαγή του παραβάτη από το διοικητικό πρόστιμο, αποκλειστικά αρμόδια
να αποφασίσει θα είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Στη συνεδρίασή της που θα εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις θα παρίσταται και ο Αντιδήμαρχος
που έχει την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει περιπτώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να
εκδώσει αυτό απόφαση περί ακύρωσης ή μη της πράξης.
Επίσης για τις αιτήσεις που θα απορρίπτονται, θα επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο και θα
καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απορριπτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αστυνομία, εκτός της
περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο
ακέραιο.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τη διαδικασία ακύρωσης πράξεων βεβαίωσης της Δημοτικής Αστυνομίας παραβάσεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και ειδικότερα:
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 104 §2 του Κ.Ο.Κ. και για την ακύρωση της πράξης βεβαίωσης της
παράβασης καθώς και για την απαλλαγή του παραβάτη από το διοικητικό πρόστιμο, αποκλειστικά αρμόδια
να αποφασίσει είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Στη συνεδρίασή της που θα εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις θα παρίσταται και ο Αντιδήμαρχος
που έχει την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας.
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Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει περιπτώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να
εκδώσει αυτό απόφαση περί ακύρωσης ή μη της πράξης.
Επίσης για τις αιτήσεις που θα απορρίπτονται, θα επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο και θα
καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απορριπτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Αστυνομία, εκτός της
περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο
ακέραιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2011.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.3.2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

