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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 17007/16.6.2017 πρόσκληση του κ.
Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη, τακτικά μέλη και 6. Καλούδης Κων/νος,
αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3.
Αναγνώστου Ιωάννης, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης, και η υπάλληλος του Δήμου κ. Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 183/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 76/2011
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο 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. 15583/2017, 15280/2017,
15972/2017, 15911/2017, 16017/2017, 16018/2017 16180/2017, 16244/2017, 16372/2017, 16501/2017, και
16773/2017, αιτήματα των ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ,

ΜΑΥΡΟΥΔΗ

ΜΑΡΙΑ,

ΤΖΑΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ,

ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ,

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΖΩΗ, ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
1

ΑΔΑ: 7ΚΨΠΩΡΥ-Π6Ρ

ΛΟΥΛΟΥΔΑ, ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού
προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021498/1.6.2017, 021554/30.5.2017, 021542/2.6.2017,
021499/2.6.2017, 021558/6.6.2017, 021614/7.6.2017, 021262/8.6.2017, 021265/8.6.2017 021656/14.6.2017
021566/9.6.2017 021264/8.6.2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021498 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι έχω 80% αναπηρία και δυσκολεύομαι στην μετακίνηση για αυτό το είχα απέναντι από το σπίτι μου στο
πεζοδρόμιο δίχως να ενοχλώ την διέλευση πεζών»



ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021554 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι στις 30.5.2017 και ώρα 12:00 αναγκάστηκα να παρκάρω προσωρινά για το λόγο ότι ο 3 ετών γιός μου
είχε τάση για εμετό και έπρεπε να τον πάω στην τουαλέτα. Στο συγκεκριμένο σημείο εκτελούνται έργα και
δεν υπήρχε κανένα προσβάσιμο σημείο την χρονική εκείνη στιγμή. Απουσίασα από το όχημα με
ενεργοποιημένα alarm για λιγότερο από 3 λεπτά. Στο συγκεκριμένο σημείο που άφησα το όχημα έκρινα
πως δεν ενοχλούσε την κυκλοφορία και για λίγο χρόνο μέχρι το παιδί μου να το κατεβάσω και να δώ αν
είναι καλά. Επιστρέφοντας βρήκα την Δημοτικά Αστυνομία δεν πρόλαβα να δώσω εξηγήσεις στους
Αστυνομικούς δεν τους βρήκα εκεί.»



ΜΠΟΥΡΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021542 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι στις 2/6/2017 πάρκαρα το αμάξι μου κοντά στο μετρό Αλίμου. Είμαι συνταξιούχος και
παίρνω έναντι 3,38 ευρώ (20) μήνες. Μα πήραν τηλέφωνο από το Ο.Α.Ε.Ε της Καλλιθέας να παρουσιαστώ
στις 11, πάρκαρα γνωρίζοντας την παράβαση αλλά έπρεπε να πάρω το παιδί από το σχολείο στις 1:15.
Αδυνατώ να πληρώσω έχω 2 ανήλικα και πληρώνω ενοίκιο. »



ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ «Παρακαλώ όπως επανεξετάσετε την κλήση που μου δόθηκε στις 2/5/2017 στην
οδό Καβαφάκη 1 περιοχή Ηλιούπολη διότι είμαι δημότης Ηλιούπολης η κατοικία μου είναι 3 τετράγωνα
πιο πάνω Ελ. Βενιζέλου 244 & Αλιμούντος. Πήγα μέχρι εκεί με το αυτοκίνητο για να παραλάβω τη μητέρα
μου, 82 ετών και καρκινοπαθής που έρχονταν με το μετρό από προγραμματισμένο ραντεβού με το γιατρό
της. »



ΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021558 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι
εργάζομαι στο λογιστικό γραφείο Δαρζέντας Α.Ε που εδρεύει Σπετσών 2 Ηλιούπολη. Αναγκάστηκα να
σταθμεύσω προσωρινά για τη μεταφορά πελάτη με αναπηρία 80% της SHTEMBARI NATASHA παρακαλώ
δεχτείτε την αίτηση μου. Λόγω των συνθηκών προσπάθησα να είμαι σε προσβάσιμο σημείο κ’ με την πίεση
του χρόνου δεν παρατήρησα το κεκλιμμένο επίπεδο»



ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021444 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι όπως σας επισυνάπτω την κάρτα η οποία αποδεικνύει ότι είμαι κάτοχος ταυτότητας ασθενούς με
αυτόματο καρδιακό απιδινωτή, με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Και την στιγμή που άφησα το
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αυτοκίνητο εκεί έπαθα κρίση και είχα καθίσει ακριβώς απέναντι για να πάρω αέρα, να συνέλθω για 20
λεπτά »


ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021262 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι πήγα στην τράπεζα Πειραιώς για ανάληψη χρημάτων από το ΑΤΜ και δεν έκανα πάνω από
15 λεπτά με είχαν γράψει »



ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021265 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι είμαι νόμιμος κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΥΡΜ 8258 αυτοκινήτου κατέχω δίπλωμα
αυτοκινήτου νομίμως από 15/8/2015 είμαι άνεργος, και το αυτοκίνητο ήτανε σταθμευμένο το μισό (κατά το
ήμισυ στο πεζοδρόμιο) δεν εμπόδιζε την διάβαση πεζών ούτε την είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων της
απέναντι πολυκατοικίας και δεν υπήρχε σήμα που να το αποδεικνύει στο πεζοδρόμιο»



ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΖΩΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021264 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι
στη οδό Καβαφάκη είχα σταθμεύσει το αυτοκίνητο στις 8/6/2017 στα δεξιά της οδού κατά τα ¾ στο
οδόστρωμα και μόνο κατά το ¼ του πεζοδρομίου. Το ανώτερο έπραξα δεδομένου ότι έπρεπε να παραλάβω
από το σταθμό του μετρό Αλίμου την μητέρα μου, ηλικίας 80 ετών που ερχόταν από επαρχία μεταφέροντας
αποσκευές και δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνη της. Η στάθμευση δεν διάρκεσε πάνω από 20 λεπτά »



ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021566 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι είμαι έγκυος στον 9ο μήνα κύησης, πάρκαρα για 10 λεπτά σε θέση αναπήρων καθώς ήταν
όλες ελεύθερες χωρίς να παρενοχλώ κάποιον ανάπηρο στο Κολυμβητήριο της Ηλιούπολης. Βεβαίωση
γιατρού θα μπορώ να έχω σε λίγες ημέρες»



ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021656 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι στάθμευσα για 2 λεπτά να αγοράσω τα φάρμακα μου.»

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) την 76/2011
απόφαση Δ.Σ. και το άρθρο 34 του ΚΟΚ
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Απορρίπτει το αίτημα του ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 34
παρ. α. του Κ.Ο.Κ., (Σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021498/1.6.2017)
2. Απορρίπτει το αίτημα της ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34
παρ.

1.

του

Κ.Ο.Κ.,

(Παρακώλυση

κυκλοφορίας),

(αρ.

κλήσης

Δημοτικής

Αστυνομίας

021554/30.5.2017)
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3. Απορρίπτει το αίτημα του ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο
34 παρ. α. του Κ.Ο.Κ., (Σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021542/22.6.2017)
4. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021499/2.6.2017)
5. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021558/6.6.2017)
6. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021614/7.6.2017)
7. Απορρίπτει το αίτημα του ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο
34 παρ. δ. του Κ.Ο.Κ., (Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με
αναπηρία(ΑμεΑ), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021262/8.6.2017)
8. Απορρίπτει το αίτημα του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το
άρθρο 34 παρ. α. του Κ.Ο.Κ., (Σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021265/8.6.2017)
9. Απορρίπτει το αίτημα της ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΖΩΗΣ, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34 παρ. α.
του Κ.Ο.Κ., (Σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021264/8.6.2017)
10. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021566/9.6.2017)
11. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021656/14.6.2017)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 183/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26.6.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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