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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19102/7.7.2017 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 πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος και 5. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη,
ότι οι κ.κ. 1. Παπαδόπουλος Κων/νος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4.
Σερέτη Χριστίνα, 5. Αναγνώστου Ιωάννης και 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση
είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η υπάλληλος κ. Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 197/2017
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. 17784/26-6-2017,
17701/23-6-2017,7820/26-6-2017, 17703/23-6-2017, 17414/21-6-2017, 12965/11-5-2017 και 17754/26-62017 αιτήματα των ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΙΑΝΕΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΑΚΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ και
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ.
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κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021633/23-6-2017, 021632/23-6-2017, 021572/23-6-2017, 021571/23-62017, 021629/20-6-2017, 021518/10-5-2017 και 021667/23-6-2017 ) διότι όπως αναφέρουν:


ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021633 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας.»



ΚΙΑΝΕΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021632 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι στο σημείο εκείνο βρίσκεται η εργασία μου ( Ε΄ παιδικός σταθμός Ηλιούπολης) και έπρεπε άμεσα να
μπω μέσα προκειμένου να αρχίσω την προετοιμασία στο χώρο του μαγειρείου, ώστε να βγουν τα προϊόντα
των βρεφών στην ώρα τους. Ο χώρος στάθμευσης της υπηρεσίας μου ήταν κατειλημμένος από άσχετα με
την υπηρεσία οχήματα.»



ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021572 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι στο συγκεκριμένα σημείο το καλοκαίρι επιτρέπεται το παρκάρισμα (το χειμώνα το Λεωφορείου του
Δήμου αφήνει τους μαθητές)»



ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021571 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι το σημείο εκείνο είναι ακριβώς έξω από το χώρο εργασίας μου και υπήρχε άμεση ανάγκη να μπω μέσα,
να μεταφέρω υλικά ( κατασκευές κ.λ.π.) για τα παιδιά και να αναλάβω το τμήμα μου έγκαιρα. Ο χώρος
στάθμευσης που προβλέπεται ήταν κατειλημμένος από άσχετα με την υπηρεσία, οχήματα. Η υπηρεσία μου
είναι στον Ε’ παιδικό σταθμό Ηλιούπολης Κύπρου και Σαντορίνης»



ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021629 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι

η παράνομη στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο οφείλεται στη ανάγκη μου να

χρησιμοποιήσω το WC του παρακείμενου καταστήματος GOODY’S λόγω της συχνοουρίας που
αντιμετωπίζω από φαρμακευτική αγωγή. Είμαι άνεργος»


ΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021518 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι
λόγω βλάβης της γκαραζόπορτας έβγαλα έξω ακριβώς από την πόρτα του γκαράζ για είκοσι λεπτά το
αυτοκίνητο όσο το συνεργείο επισκεύαζε την πόρτα. Ήμουν μέσα στο γκαράζ με κλειστή την πόρτα μέχρι να
τελειώσει η επισκευή. Σε αυτό το διάστημα έλαβα την κλίση. Δεν υπήρχε πουθενά αλλού κοντά να
παρκάρω καθώς απέναντι είναι το ΙΚΑ και στην πλατεία γίνονται έργα. Πιθανή απομάκρυνση του
αυτοκινήτου δεν ήταν δυνατή καθώς στο σπίτι υπάρχει καρκινοπαθής και παιδί 3 ετών.»



ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021667 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι για υπηρεσιακούς λόγους είχα σταθμεύση το όχημα για να μεταβώ στο Α.Τ Ηλιούπολης»

Η Οικονομική Επιτροπή
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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
1. Ομόφωνα Αποφασίζει


Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021633/23.6.2017)



Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΙΑΝΕΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021632/23.6.2017)



Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΦΑΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021572/23.6.2017)



Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021571/23.6.2017)



Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021518/10-5-2017)



Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΒΑΡΚΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, διότι
ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 4 παρ. β του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε χώρο όπου υπάρχει
πινακίδα Ρ-40 που απαγορεύει τη στάση και στάθμευση), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας
021629/20.6.2017)
2. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
( μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα )



Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ διότι η
ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 4 παρ. β του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε χώρο όπου υπάρχει πινακίδα
Ρ-40 που απαγορεύει τη στάση και στάθμευση), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021667/23.6.2017)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.7.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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