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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10809/21.4.2017 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 οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες
στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης,
Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 97/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου

(από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνώστου)
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 2ο
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. 9889/2017, 10231/2017,
10051/2017, 9737/2017, 9948/2017, 10123/2017 9995/2017, 10083/2017 αιτήματα των ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΩΚΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΧΡΗΣΤΟΥ,
ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, CUKANI NERTILDA, ΜΑΡΙΝΟΥ
ΠΑΝΟΥ, σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής
Αστυνομίας 021469/5.4.2017, 02150/6..4.2017, 021260/4.4.2017, 021257/30.3.2017, 021470/5.4.2017,
021444/5.4.2017, 021447/5.4.2017 , 021502/6.4.2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021469 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι το φορτηγό της εταιρείας μας μετέφερε πασχαλινά διακοσμητικά, στην κεντρική πλατεία και
στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Συνεργείο μας έκανε την τοποθέτηση στους πυλώνες φωτισμού.»



ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021504 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι είμαι
άτομο ΑμεΑ , και έχω πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας»



ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021260 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι σταμάτησα στο σημείο αυτό για να μεταφέρω σε γιατρό την υπάλληλο του Δήμου σας
(Πώχου Μαρία) προκειμένου να την εξετάσει μετά από το ατύχημα που είχε η ίδια (πτώση –σπάσιμο
δεξιού χεριού)»



ΧΑΒΡΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021257 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι άφησα το υπ΄ αριθ. ΙΧ αυτοκίνητό μου και πάτησαν οι δύο ρόδες στο πεζοδρόμιο επειδή δεν χωρούσα
να παρκάρω κανονικά, για λίγα λεπτά. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω τα φάρμακά μου και λόγω της
αναπηρίας μου δεν μπορούσα να βρω θέση εκεί κοντά και όταν γύρισα βρήκα την βεβαίωση της
παράβασης. Ελπίζω να με απαλλάξετε γιατί κα τα 20 ευρώ είναι πολλά.»



ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021470 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο προσφάτου θανάτου του συζύγου μου χήρα

ούσα χωρίς σύνταξη ακόμη αδυνατώ να

επιβαρυνθώ με το πρόστιμο. Έχω τεράστιο οικονομικό πρόβλημα.»


ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021444 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι το εταιρικό αυτοκίνητο ήταν μπροστά στην πόρτα της εταιρείας και ήταν στην διαδικασία
της φόρτωσης. Το σημείο αυτό δεν είναι υπερυψωμένο πεζοδρόμιο αλλά από τον Δήμο χαμηλωμένο στο
ύψος του δρόμου ακριβώς γιατί λειτουργεί και ως χώρος φορτοεκφόρτωσης. Μου έχει δοθεί από τον Δήμο.
Γιατί έχει πεζοδρομηθεί το μεγαλύτερο μέρος του πρώην δρόμου και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορεί η
επιχείρηση να φορτώνει και να ξεφορτώνει εμπορεύματα και πρώτες ύλες, που είναι λόγο της φύσης της
βιοτεχνίας(ορειχαλκουργία) πολύ βαριά για να μεταφερθούν με τα χέρια Αυτό θέτει σε κίνδυνο τους
υπαλλήλους μου. Η μόνη λύση θα ήταν να κλείνω συνεχώς τον δρόμο, κάτι που είναι παράνομο»



CUKANI NERTILDA «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021447 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι
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πάρκαρα μόνο για πέντε λεπτά να αφήσω τα ψώνια μου στο σπίτι και να γυρίσω πίσω, για να πάω να
πάρω το παιδί μου από το νήπιο»


ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021505 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι είμαι
ανάπηρος και έχω πάθει εγκεφαλικό. Είμαι δε μόνος μου και το εγκεφαλικό μου έχει πειράξει τα κάτω
άκρα και δεν μπορώ να διανύσω μεγάλες αποστάσεις. Μην βρίσκοντας να παρκάρω κοντά πάρκαρα στην
συγκεκριμένη θέση προκειμένου να ανέβω στο μικροβιολογικό να πάρω τις εξετάσεις μου.
Συνεχίζοντας ο εισηγητής, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.11304/2017 έγγραφο
του αντιδημάρχου κ. Καλούδη, το οποίο έχει ως εξής: «Παρακαλώ όπως επανεξεταστεί κατ’ εξαίρεση και
για ιδιαίτερους κοινωνικούς λόγους το αίτημα του κ. Τσιώρη Γεώργιου, έπειτα από υποβολή νέων
δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων σχετικών με την μηχανική βλάβη που υπέστη το όχημα με
αριθ. κυκλοφορίας ΙΚΡ-4080 την 5.1.2017, που αφορά στην υπ’ αριθ. 021424 έκθεση βεβαίωσης
παράβασης οχήματος της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης»
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. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021469/5.4.2017)
2. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΦΩΚΑ ΑΛΕΞΙΟΥ (αρ. κλήσης Δημοτικής
Αστυνομίας 021504/6.4.2017)
3. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021444/5.4.2017)
4. Απορρίπτει το αίτημα του ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 34
παρ.

1.

του

Κ.Ο.Κ.,

(Παρακώλυση

κυκλοφορίας),

(αρ.

κλήσης

Δημοτικής

Αστυνομίας

021257/30.3.2017)
5. Απορρίπτει το αίτημα της ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο
34

παρ. α, του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας

021470/5.4.2017)
6. Απορρίπτει το αίτημα του ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το
άρθρο 34

παρ. α. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας

021444/5.4.2017)
7. Απορρίπτει το αίτημα της CUKANI NERTILDA, διότι η ενδιαφερόμενη παραβίασε το άρθρο 34 παρ.
α. του Κ.Ο.Κ., (Στάθμευση σε πεζοδρόμιο), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021447/5.4.2017)
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8. Απορρίπτει το αίτημα του ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΟΥ, διότι ο ενδιαφερόμενος παραβίασε το άρθρο 34 παρ. δ.
του Κ.Ο.Κ., ( Στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με
Αναπηρίες (ΑμεΑ), (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021502/6.4.2017)
9. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΤΣΙΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 0214249/5.1.2017)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2017 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 28.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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