Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9316/31.3.2017 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. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη,8) Καλούδης Κων/νος Αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά
– Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 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. Μακρής και Συρίγου και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 92/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου

(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρώνης και Αναγνώστου)
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 22ο
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. 4179/2017, 4293/2017,
4054/2017,

4845(51340/2017,

7274/2017,

7273/2017,

7802/2017

και

7567/2017

αιτήματα

των

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του
διοικητικού

προστίμου

(αρ.

κλήσης

Δημοτικής

Αστυνομίας

021453/13.2.2017,

021431/15.2.2017,
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021026/7.2.2017,

021432/15.2.2017,

021034/14.3.2017,

021455/14.3.2017,

021442/15.3.2017

και

021441/14.3.2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ «Παρακαλώ να διαγραφεί το πρόστιμο που μου επιβλήθηκε την Δευτέρα
13/2/2017 επί της Μιαούλη & Λεωφ. Ειρήνης διότι θεωρώ ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη σήμανση για
απαγόρευση στάθμευσης »



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021431 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για
το λόγο ότι είμαι υπάλληλος του Δήμου και για υπηρεσιακούς λόγους πάρκαρα στην συγκεκριμένη θέση για να
μεταφέρω κούτες χαρτί Α4 στο Τμήμα Προμηθειών με το καροτσάκι που υπάρχει μέσα στο Δήμο.»



ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «Παρακαλώ να μου σβήσετε την κλήση για παρκάρισμα σε σημείο που
απαγορευόταν. Στο ίδιο σημείο μπροστά από το δικό μου όχημα βρισκόταν άλλο (εξόν και το παρκάρισα κι
εγώ)το οποίο όταν γύρισα ήταν και αυτό εκεί χωρίς κλήση, γεγονός που το θεώρησα διάκριση. Επιπλέον
είμαι άνεργη και ήμουν εκεί για συνέντευξη για δουλειά στη οποία είχα αργήσει.»



ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Παρακαλώ να σβηστεί η κλήση για παρκάρισμα του ΙΧ (ΙΖΝ 7044) με
νούμερο κλήσης 021432. Είχα παρκάρει παράνομα για 2 λεπτά να αφήσω μια βεβαίωση και λόγω αδιαθεσίας
δεν αισθανόμουν καλά και πάρκαρα παράνομα»



ΜΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021034 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι
παρέλαβα εξοπλισμό καταδυτικό ελικόπτερο από το μετρό της οδού Χαρ. Τρικούπη 2 για να τον μεταφέρω
στη νήσο Χίο όπου εδρεύει το διασωστικό ελικόπτερο SUPER PUMA. Έχω συνημμένο το έγγραφο βαρδιών
που αναγράφει ότι στις 15/3/2017 μετέβη στην νήσο Χίο για υπηρεσιακούς λόγους.»



ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ ΑΝΔΡΕΑ «Παρακαλώ να μου διαγραφεί το πρόστιμο που μου επιβλήθηκε στις 13/3/2017
στο αυτοκίνητό μου μάρκας NISSAN (ΙΚΙ 5284) για τον εξής λόγο: σταμάτησα με αναμμένα τα αλάρμ για
λίγα λεπτά ώστε να πάρω κάτι από το φαρμακείο. Πρόλαβα τους αστυνομικούς την ώρα που έγραφαν την
παράβαση αλλά δεν μπόρεσαν να την ακυρώσουν. Σας προσκομίζω και την απόδειξη του φαρμακείου.»



ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021442 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για
προσωπικούς λόγους.»



ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021441 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για
το λόγο ότι, α)δεν είχα πρόθεση να παρανομήσω, δεν γνώριζα ότι υπάρχει δημοτικό πάρκινγκ δίπλα, ρώτησα
έναν κύριο που πάρκαρε στο σημείο και με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, β) άφησα το αυτοκίνητο
μου στο σημείο, διότι επισκέφτηκα το θέατρο του Δήμου, επί 2ώρες περίπου για την ομιλία του Μάνου
Δανέζη. Θα παρακαλούσα θερμά, να ενημερώνεται στις ανακοινώσεις σας για οποιαδήποτε εκδήλωση ότι
υπάρχει δημοτικό πάρκινγκ. Μετά από όλα τα παραπάνω και επειδή πιστεύω ότι δεν παρακώλυσα την
κυκλοφορία ούτε δημιούργησα οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα με την επί 2ωρο παραμονή μου στο σημείο (όσο
ήταν η διάρκεια της ομιλίας του κ. Δανέζη) και επειδή η επίσκεψη μου αφορούσε εκδήλωσε παρακαλώ θερμά
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να με απαλλάξετε από το διοικητικό πρόστιμο των 80 ευρώ που μου επιβάλατε το οποίο ούτως η άλλως
θεωρώ υπερβολικό και δυσβάσταχτο.»
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 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ , διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34
παρ. δ. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021453/13.2.2017)
2. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021431/15.2.2017)
3. Απορρίπτει το αίτημα της ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34
παρ. ι. του Κ.Ο.Κ., (Παρακώλυση κυκλοφορίας) , (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021026/07.2.2017)
4. Απορρίπτει το αίτημα του ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 34
παρ. 2. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε θέση ΑμεΑ) , (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021432/15.2.2017)
5. Απορρίπτει το αίτημα του ΜΠΑΝΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 34 παρ.
α. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021034/14.3.2017)
6. Απορρίπτει το αίτημα του ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ ΑΝΔΡΕΑ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 34 παρ.
α. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021455/13.3.2017)
7. Απορρίπτει το αίτημα του ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το
άρθρο 34

παρ. 2ια. του Κ.Ο.Κ., (Παρακώλυση Κυκλοφορίας), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας

021442/17.3.2017)
8. Απορρίπτει το αίτημα της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το
άρθρο 4 παρ. β. του Κ.Ο.Κ., (Ρ-40 που απαγορεύει τη στάση και στάθμευση) , (αρ. κλήσης Δημοτικής
Αστυνομίας 021441/14.3.2017)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2017.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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