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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25371/15.9.2017 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 επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη και 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος,
2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Μακρής και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 270/2017
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. 24669/08-09-2017,
24648/08-09-2017, 24531/07-09-2017,24696/08-09-2017, 24505/07-09-2017, 24835/11-09-2017, 25042/129-2017, 24880/11-09-2017, 25113/13-09-2017, 25306/14-09-2017 και 25339/14-09-2017 αιτήματα των
ΚΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,KASNECI EVA, ΓΑΛΑΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ,

ΓΡΑΨΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ,

ΜΑΝΑΛΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ,

ΚΑΠΝΑ

ΒΙΡΓΙΛΙΑ,

ΜΠΟΥΑ

ΑΛΙΚΗ,

ΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του
διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021647/07-9-2017, 021646/08-9-2017, 021649/071
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09-2017, 021678/07-09-2017, 021676/06-09-2017, 021710/08-09-2017, 021573/11-09-2017, 021711/11-092017, 021683/12-09-2017, 021713/13-09-2017 και 021712/12-09-2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΚΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021677 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι
εξαετίας προβλημάτων υγείας στο σπίτι (ο σύζυγος είναι σε 2ωρη βάση σε συμπυκνωτή οξυγόνου) η στάση
μου στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ολιγόλεπτη και με φώτα στάθμευσης (alarm) και χωρίς να παρατηρήσω
ότι στο σημείο εκείνο υπήρχε ράμπα. ¨Έφτασα εκεί την ώρα της καταγραφής της κλήσης και παρά την
παράκληση και τα συγνώμη μου, η κλήση μου επιδόθηκε. Αν η απαλλαγή είναι αδύνατη τουλάχιστον ζητώ
την μείωση του προστίμου »



ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021682 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι είμαι μεγάλης ηλικίας και σταμάτησα για 5’ λεπτά να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. (σας έχω
βάλει την απόδειξη του φαρμακείου)»



ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021649 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι: « Μηχανική βλάβη στο κεντρικό κολάρο της μηχανής.»



KASNECI EVA «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021678 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι: είμαι
άνεργη μητέρα 2 παιδιών και αδυνατώ να πληρώσω. Αναγκάστηκα να σταματήσω στο σημείο αυτό διότι
ένα φορτηγό με αριθμό πινακίδας ΝΧΑ 1895 είχε κλείσει τον δρόμο για να ξεφορτώσει στην
Μπουμπουλίνας, εγώ ήθελα να πάω στο φαρμακείο να πάρω αντιβίωση. Με το που βγήκα είδα που με
γράφανε. Το φορτηγό που με ανάγκασε να σταματήσω εκεί δεν το ενοχλήσανε. Παρακαλώ να δείτε
προσεχτικά τα στοιχεία που επισυνάπτω για να καταλάβετε πως λέω την αλήθεια.



ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021676 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι:
Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το κάταγμα που έχω υποστεί στην ποδοκνήμη (4) επεμβάσεις, δικαιολογητικά
τα οποία προσκομίζω, εδώ και ενάμιση χρόνο. Αφορούσε ολιγόλεπτη στάθμευση για να εξυπηρετηθώ σε
φαρμακείο και ΑΤΜ της περιοχής και δεν υπήρχε πρόθεση να εμποδίσω την διάβαση ΑμεΑ»



ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021710 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι:
είχα παρκάρει σε θέση ΑμεΑ την οποία δικαιούμαι βάσει της γνωμάτευσης της (Α.Σ.Υ.Ε.) την οποία και
επισυνάπτω.»



ΜΑΝΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021573 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι:
Την από 11/9/2017 προερχόμενη στην εργασία μου στον Ε’ παιδικό σταθμό του Δήμου Ηλιούπολης,
Κύπρου και Σαντορίνης, αδυνατούσα να βρω χώρο στάθμευσης και ως συνήθως ο χώρος στάθμευσης που
διαθέτει ο παιδικός σταθμός για να παραλαμβάνει τις προμήθειες του και θα μπορούσα να σταθμεύσω,
ήταν κατειλημμένος από άσχετα με την υπηρεσία αυτοκίνητα, επειδή γονείς με παιδιά νέες εγγραφές με
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περίμεναν να τα παραλάβω. Στάθμευσα στο πλάτωμα της οδού Κύπρου όχι παράλληλα με την οριογραμμή
του οδοστρώματος προσπαθώντας να μην ενοχλώ. Όπως γνωρίζεται ό χώρος παράλληλα με την
οριογραμμή του οδοστρώματος καταλαμβάνεται με εργαλεία και υλικά από παρακείμενες επιχειρήσεις και
η δυνατότητα να σταθμεύσω περιορίζεται.»


ΚΑΠΝΑ ΒΙΡΓΙΛΙΑ « Παρακαλώ να διαγραφεί το πρόστιμο ΚΟΚ ποσού (40€) που μου επιβλήθηκε στις
11/9/2017 για παράβαση με το υπ’ αριθ. ΚΑΚ 3722 γιατί στάθμευσα στην οδό Αμφιτρίτης και
Μακρυγιάννη 10. Είμαι κάτοικος και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ και ήταν θέμα υγείας. Το
όχημα προσωρινά βρισκόταν εκεί, ενώ υπήρχε άνοιγμα να πάρει την στροφή όπως πριν την τοποθέτηση
των πλαστικών στύλων, θα μπορούσε να στρίψει αριστερά προς άλλη κατεύθυνση.»



ΜΠΟΥΑ ΑΛΙΚΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021683 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι:
Παρκάρισα χωρίς να ενοχλώ την διέλευση των άλλων για 10 λεπτά, για να δώσω χρήματα στο παιδί μου,
που με περίμενε στο Μετρό. Είμαι εγχειρισμένη με 3πλο συντριπτικό στο αριστερό γόνατο με σίδερο στο
οστό και περπατώ με μπαστούνι. Ως εκ τούτου η κίνηση μου είναι αδύνατη κυρίως σε ανηφόρα.»



ΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021573 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι: Κάνω μερικές μικροεπισκευές του τροχόσπιτου και το τοποθέτησα στο πεζοδρόμιο με
σκοπό μετά το πέρας των εργασιών να το απομακρύνω από το πεζοδρόμιο.»



ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021712 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΚΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021677/07-9-2017)
2. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021682/08-9-2017)
3. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΜΑΝΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021573/11-9-2017)
4. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΜΠΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021649/07-9-2017)
5. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της KASNECI EVA (αρ. κλήσης Δημοτικής
Αστυνομίας 021678/07-9-2017)
6. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021676/06-9-2017)
7. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΚΑΠΝΑ ΒΙΡΓΙΛΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021711/11-9-2017)
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8. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΜΠΟΥΑ ΑΛΙΚΗΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021683/12-9-2017)
9. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021713/13-9-2017)
10. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΗΝΑ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021712/12-9-2017)
11. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του ΓΡΑΨΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021710/08-09-2017) προκειμένου η Δημοτική Αστυνομία να ζητήσει από τον
ενδιαφερόμενο σχετικά δικαιολογητικά προς επανεξέταση του αιτήματός τουυ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 270/2017 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

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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