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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 31ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 32328/10.11.2017 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. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, και 6.
Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη
Χριστίνα, 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 οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 365/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου.
Ο 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. 31783/06-11-2017,
32000/07-11-2011 και 32007/07-11-2017 αιτήματα των ΡΩΜΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΦΡΟΚΟΜΗ, σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του
διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021913/02-11-2017, 021908/01-11-2017 και
021906/01-11-2017) διότι όπως αναφέρουν:
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ΡΩΜΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021913 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι: Είχα μεταβεί στον Δήμο Ταύρου σε φιλικό μου Φαρμακείο για να παραλάβω τα
φάρμακα της ιλαράς για τα παιδιά μου και καρδιάς για την μητέρας μου, διότι μόνο εκεί μου είχαν
υποσχεθεί ότι θα τα παράγγελναν. Παρκάρισα το αυτοκίνητό μου σε παράδρομο της Βουλιαγμένης σε
σημείο και ώρα που δεν δημιουργούσα πρόβλημα, ώστε να μεταβώ γρήγορα με το ΜΕΤΡΟ στον Ταύρο
και να επιστέψω το ταχύτερο δυνατό»



ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021908 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι: «Μετέβει στην ανωτέρω οδό και περιοχή διότι είχα διατεθεί σε διατεταγμένη υπηρεσία»



ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΦΡΟΚΟΜΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021906 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι: Είχα παρκάρει στον παράδρομο της βουλιαγμένης και όχι στην βουλιαγμένης αφόυ
αριστερά μου υπήρχε σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων, όντως επί της Βουλιαγμένης έλεγξα αν
υπάρχει απαγορευτικό σήμα και δεν υπήρχε. Πάρκαρα λιγότερο από μισή ώρα μέχρι να κατέβει η
υπερήλικη ασθενής μητέρα μου από το ΜΕΤΡΟ. Κάτι που κάνω αρκετά συχνά όταν χρειάζεται και
παρκάρω στον μονόδρομο αυτό, όταν βρίσκω.»
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. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΡΩΜΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021913/02-11-2017)
2. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021908/01-11-2017)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΦΡΟΚΟΜΗΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021906/01-11-2017)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 365/2017 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 16.11.2017

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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