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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 33ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 35457/17.11.2017 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 επτά, 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, 7.Πίκουλα Αργυρώ αναπληρωματικά μέλη, 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 .Μακρής, Παπακώστα και Πεταχτή
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 393/2017
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. 32562/13-11-2017,
32702/14-11-2017, 33582/22-11-2017, 33494/21-11-2017, 35237/6-12-2017, 35103/5-12-2017 και
34807/1-12-2017 αιτήματα των ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΑΣΑΣΙΜΠΙ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΓΚΟΥΒΑ-ΞΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΜΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και
ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης
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Δημοτικής Αστυνομίας 021915/10-11-2017, 021964/10-11-2017,021968/21-11-2017,021966/20-11-2017,
021922/06-12-2017, 021786/04-12-2017 και 021972/28-11-2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021915 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το
λόγο ότι στις 10/11/2017 και ώρα 11,30 στάθμευσα προσωρινά λόγω του ότι είχα αιμορραγικό
επεισόδιο και ήταν επείγων να πάω σε τουαλέτα . Πάσχω από ορμονική διαταραχή με αποτέλεσμα να
μου συμβαίνει ξαφνικά. Επίσης είχα αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα προσωρινής στάθμευσης»



ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021964 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το
λόγο ότι την Παρασκευή 10/11/2017 στις 11:20 επισκέφτηκα κατά τη διάρκεια διδακτικού κενού που
είχα στο σχολείο μου τον Ιατρό κ. Βαλασόπουλο – ακτινολόγο, προκειμένου να διαγνώσει τα αίτια
αιφνίδιου πρηξίματος μετά ισχυρού πόνου στις αρθρώσεις του δεξιού χεριού. Λόγω ελάχιστου χρόνου κ΄
ισχυρού πόνου πάρκαρα το όχημά μου (χωρίς να εμποδίζει ουδόλως την κυκλοφορία ή τους πεζούς)
στην άκρη του δρόμου και πήγα στο Ιατρείο του κ. Τρύφωνα Βαλασόπουλου για ακτινογραφία στις
11:20, (Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 110) με ιδιαίτερη βιασύνη λόγω της στενότητας του χρόνου. Στις 11:45
έπρεπε να είμαι στην αίθουσα διδασκαλίας, γιατί είχα μάθημα. Μόλις επέστρεψα στο αυτοκίνητο βρήκα
την κλήση από την οποία αναστατώθηκα όσο και στεναχωρήθηκα διότι ουδέποτε πάρκαρα παράνομα
και μία φορά που μου ήταν αδύνατον να πράξω διαφορετικά, συνέβη αυτό το περιστατικό.»



ΝΑΣΑΣΙΜΠΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021968 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για
λόγους υγείας σύμφωνα με τα συνημμένα δικαιολογητικά.»



ΓΚΟΥΒΑ – ΞΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021966 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι ήταν θέμα 5’ λεπτών λόγω ασθένειας.»



ΜΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021922 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι
το αυτοκίνητό μου έμεινε έξω ακριβώς από την αντιπροσωπεία της RENAULT

στη Λεωφ.

Βουλιαγμένης 329 και πήγα μέσα για να ειδοποιήσω το συνεργείο να έρθουν να δουν τι γίνεται και
καθώς βγήκαμε έξω είδαμε όλοι ότι με είχαν γράψει. Για το λόγο αυτό ζητώ και προσκομίζοντας και
δικαιολογητικό από το συνεργείο να μην πληρώσω την κλίση.»


ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021786 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας
για το λόγο ότι είχα σταθμεύση στο σημείο για υπηρεσιακούς λόγους.»



ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021972 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το
λόγο ότι δεδομένης της κατάστασης της υγείας του ιδιοκτήτη του οχήματος, στάθμευσε το όχημα σε
σημείο που μπορούσε να εξυπηρετήσει την μετακίνησή του.»
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Π.Δ.
80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021915/10-11-2017)
2. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021964/10-11-2017)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΝΑΣΑΣΙΜΠΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021968/21-11-2017)
4. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΓΚΟΥΒΑ-ΞΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021966/20-11-2017)
5. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΜΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021922/06-12-2017)
6. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021786/04-12-2017)
7. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021972/28-11-2017)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 393/2017 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 19.12.2017

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

3

