ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.2923/03.02.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
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. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Μπασούρης
Μαρίνος, 4., Κοκοτίνης Χρήστος 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 6.Αντζινάς Ιωάννης, αναπληρωματικό
μέλος ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κων/νος, 3.Σερέτη Χριστίνα, 4. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί αστυνομικοί κ.κ. Παπακώστα και Αποστολοπούλου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 25/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου.
Η δημοτική αστυνομικός – υπάλληλος του Δήμου, κ. Παπακώστα, που εισηγήθηκε το 6ο 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. 2411/30.1.2017,
1424/18.1.2017 και 1135/16.1.2017 αιτήματα των ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ και ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του
διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021226/27.1.2017, 021428/16.1.2017 και
021426/13.1.2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Παρακαλώ να μου διαγραφεί η κλήση διότι ήμουν με πυρετό και πήγα στην
τράπεζα Πειραιώς να πάρω χρήματα από το μηχάνημα και δεν πρόσεξα την ράμπα. Είμαι συνταξιούχος των
380€ ΤΣΑ και το ΜERCEDES είναι από τον αποχαρακτηρισμό του ΤΑΧΙ όπου εργαζόμουν»
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ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ «Παρακαλώ να δεχθείτε την ένστασή. Την ημέρα εκείνη ένιωσα μια
αδιαθεσία με ζαλάδα, περίμενα λίγο να συνέλθω και αναζήτησα φαρμακείο. Μέχρι να γυρίσω στο αμάξι νου
είχαν δώσει κλήση»



ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ «Την Παρασκευή 13/1/2017 ευρισκόμουν παρκαρισμένη με το ΙΧ
επιβατηγό αυτοκίνητό μου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΒ 1425 στην θέση των ΑμεΑ στο μετρό Ηλιούπολης. Το
ΙΧ αυτοκίνητο ου αν και δεν είναι αναπηρικό, με αυτό εξυπηρετώ την κόρη μου Αδαμαντία Διαμαντοπούλου η
οποία διαμένει μαζί μου, πάσχουσα από Σκλήρυνση κατά πλάκας με ποσοστό αναπηρίας 80%, στις
μετακινήσεις της όπως φυσικοθεραπείες, γιατρούς κ.λ.π , όπως έγινε και την Παρασκευή την συγκεκριμένη
ώρα. Βέβαια στο τζάμι του αυτοκινήτου υπήρχε το σήμα ΑμεΑ και συνεπώς δικαίως ήμουν παρκαρισμένη στην
θέση αυτή. Εν τούτοις ο αρμόδιος υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας αγνόησε το σήμα ή αδιαφόρησε. Μα
αφορμή το γεγονός αυτό θα πρέπει να ενημερώσω τον υπεύθυνο της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Καλούδη ότι οι
θέσεις ΑμεΑ στο Δήμο μας όπως στην Εθνική Τράπεζα στα Κανάρια, ΙΚΑ, και αλλού είναι καταλυμένα από
παραβάτες που δεν φέρουν σήμα ΑμεΑ με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να μην
μπορούν να παρκάρουν στις θέσεις που τους ανήκουν. Προσωπικά εγώ όπως και από το Σύλλογο της
Σκλήρυνσης κατά πλάκας που ανήκει η κόρη μου, έχουν αναφερθεί στην Δημοτική Αστυνομία με συνεχή
τηλεφωνήματα οι οποίοι μάλλον αδιαφορούν. Βεβαίως θα ενημερώσω γραπτώς τον Δήμαρχό μας για τα
προβλήματα πάρκινγκ των ΑμεΑ, ο οποίος έχει μεγάλη Ευαισθησία στο θέμα αυτό»
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 της ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ , διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34
παρ. ι. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021226/27.1.2017)
2. Απορρίπτει το αίτημα της ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34
παρ. α. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε πεζοδρόμιο) , (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021428/16.1.2017)
3. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021426/13.1.2017)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2017.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 09.02.2017

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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