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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 27ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21989/12.11.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Αντύπας Γεώργιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι
υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 355/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτήσεων σχετικά με απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα.
Η Δημοτική Αστυνόμος κ. Συρίγου, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 76/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ενέκρινε 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 συνεδρίαση της Επιτροπής 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.
Στη συνέχεια, ο εισηγητής έθεσε υπόψη του Σώματος τα υπ’ αριθ. πρωτ. 21499/2018, 21672/2018,
21677/2018, 21885/2018, 21858/2018, 21928/2018, 21569/2018 και 21772/2018 αιτήματα των
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΜΑΡΙΝΙΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΛΕΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΤΖΟΥΑΝΗ
ΜΑΡΙΑΣ,

ΤΕΡΖΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΤΣΑΚΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

και

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ.
1
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κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας (022680/5-11-2018, 021084/6-11-2018, 021087/7-11-2018, 021091/8-112018, 021086/7-11-2018, 022685/9-11-2018, 021056/24-10-2018 και 021089/8-11-2018) διότι αναφέρουν:


ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Έχω αναπηρία 67%. Είχα τον πατέρα μου, ετών 92, με κινητικά
προβλήματα, που τον πήγα στην τράπεζα. Ήταν λάθος μου να παρκάρω στην γωνία το αυτοκίνητο, ήταν
για λίγο και δεν έπρπε. Είμαι άπορη και με ένα κοριτσάκι που σπουδάζει, έχω πολλά προβλήματα και είμαι
καρκινοπαθής και με ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν θα επαναληφθεί ξανά.



ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ: Είμαι ΑμΕΑ με 80% αναπηρία



ΛΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Στάθμευσα για δύο λεπτά το όχημά μου για καθαρά υπηρεσιακούς λόγους



ΤΖΟΥΑΝΗ ΜΑΡΙ: Στάθμευσα για να παραλάβω τον γιό μου από το νηπιαγωγείο. Στην πορεία θυμήθηκα
ότι ο μεγάλος γιός από το 20ο μου είχε ζητήσει λόγω της εορτής να τον πάρω 13:15 και στην πορεία
ξέχασα το αυτοκίνητο. Όταν βγήκα 13Α18 είχα κλήση. Ζητώ παρακαλώ να με απαλλάξετε διότι είμαι πολύ
προσεκτική και δεν δημιουργώ πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια στην εύκολη μετάβαση των μαθητών και τον
γονέων από συνείδηση,. Όμως εκείνη την ημέρα ήμουν φορτωμένη τόσο με διάφορα πρ4οβλήματα
ανάμεσα σε άλλα και οικονομικά, που είχα ξεχάσει ότι μόνο το αυτοκίνητο αλλά και την παραλαβή του
μεγάλου μου γιού



ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Στάθμευσα για 5 λεπτά στο φαρμακείο απέναντι για να πάρω την πίεσή μου, είμαι
υπερτασικός και φοβήθηκα. Παρακαλώ να μου φερθείτε επιεικώς



ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Παρέμεινα στο μη επιτρεπτό σημείο στάθμευσης λόγω έντονης αδιαθεσίας που
αισθάνθηκα και πήγα να αγοράσω νερό. Για το μικρό χρονικό διάστημα των 5 λεπτών, έχοντας ανάψει τα
αλάρμ, θεώρησα ότι δεν θα δημιουργήσω κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι την παράβαση του
Κ.Ο.Κ. και προς συμμόρφωσή μου την έκθεση παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας. Παρόλα αυτά,
παρακαλώ πολύ για την επιείκειά σας γιατί αντιμετωπίζω οικονομικό πρόβλημα λόγω ανεργίας και αυτό το
διάστημα αδυνατώ για την πληρωμή αυτή.



ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Στο σημείο που ανέβασα προσωρινά το επαγγελματικό μου βαν
(πεζοδρόμιο) διατηρώ το τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων και ήθελα να φορτώσω υλικά και εργαλεία που
αφορούσαν την επαγγελματική μου δράση. Καθυστέρησα να υποβάλω την αίτηση διότι την άλλη ημέρα
ταξίδευα στο εξωτερικό.



ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Προσήλθα στο Δημαρχείο μαζί με τον γιό μου Γεώργιο Παπαδογιάννη
του Ανδρέα, για κατάθεση αίτησής του αλλαγής λογαριασμού προνοιακού επιδόματος
Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , 76/2011 απόφαση Δ.Σ.
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022680/5-11-2018)
2. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΤΖΟΥΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021091/8-11-2018)
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3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021086/7-11-2018)
4. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021084/6-11-2018)
5. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΛΕΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021087/7-11-2018)
6. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΤΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022685/9-11-2018)
7. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021056/24-10-2018)
8. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021089/8-11-2018)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 355/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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