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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 13εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο

ήκεξα 23 Μαΐνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ νηθ. 10000/18.5.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα επηά, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 3.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 4. εξέηε Υξηζηίλα, 5. Υησηέιεο Θσάλλεο, ηαθηηθά κέιε, 6. Πίθνπια Αξγπξώ, 7.
Καινύδεο Κσλ/λνο, αλαπιεξσκαηηθά κέιε, όηη νη θ.θ. 1. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Δήκεηξα, 2. Παλαγηώηαξεο
Αλαζηάζηνο, 3. Αληύπαο Γέσξγηνο, 4. Αλαγλώζηνπ Θσάλλεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη
νη ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ θ.θ. Καηζάξεο θαη Παπαθώζηα.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ, ππξίδσλ Ζσγξάθνο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 157/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμέηαζε αηηεκάησλ ζρεηηθά κε απαιιαγή ή κε από πνηλή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ.

(ην ζεκείν απηό πξνζήιζαλ νη θ.θ. εξέηε θαη Καινύδεο)
O Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο πνπ εηζεγήζεθε ην 1ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηελ από 76/2011
απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία αθύξσζεο πξάμεσλ βεβαίσζεο
ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο παξαβάζεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη εηδηθόηεξα:
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 104 §2 ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη γηα ηελ αθύξσζε ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο
παξάβαζεο θαζώο θαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ παξαβάηε από ην δηνηθεηηθό πξόζηηκν, αποκλειζηικά αρμόδια
να αποθαζίζει είναι η Οικονομική Επιηροπή.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο πνπ ζα εμεηάδνληαη νη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζα παξίζηαηαη θαη ν
Αληηδήκαξρνο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κπνξεί λα παξαπέκςεη
πεξηπηώζεηο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ώζηε λα εθδώζεη απηό απόθαζε πεξί αθύξσζεο ή κε ηεο πξάμεο.
Επίζεο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα απνξξίπηνληαη, ζα επηθπξώλεηαη ην δηνηθεηηθό πξόζηηκν θαη ζα
θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ

εκεξνκελία επίδνζεο ηεο απνξξηπηηθήο

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ή ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηε Δεκνηηθή Αζηπλνκία, εθηόο ηεο
πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ο.Κ., όπνπ ην δηνηθεηηθό πξόζηηκν θαηαβάιιεηαη ζην
αθέξαην.
ηε ζπλέρεηα, ν εηζεγεηήο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηα ππ’ αξηζ. πξση. 9431/2018 θαη 9709/2018
αηηήκαηα ησλ ΚΟΤΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ θαη ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ζύκθσλα κε ηα νπνία
δεηνύλ ηελ δηαγξαθή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ (αξ. θιήζεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (022629/09-05-2018 θαη
022543/14-05-2018) δηόηη όπσο αλαθέξνπλ:
1
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ΚΟΤΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ: Δελ έβξηζθα πνπζελά λα ζηαζκεύζσ ην όρεκά κνπ. ε όιε ηελ Λεσθ.
Εηξήλεο ήηαλ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα θαη δηπινπαξθαξηζκέλα κε alarm. Ήηαλ επείγνπζα αλάγθε λα βξσ
θαξκαθείν γηα λα πξνκεζεπηώ εκβόιην θαη αληηππξεηηθά. Έηζη άθεζα ην όρεκά κνπ ζην δηάδσκα, πήγα ζε
δύν θαξκαθεία πνπ είρε ε γεηηνληά κε ηα δπν κνπ αλήιηθα ηέθλα. Σν όρεκά κνπ δελ εκπόδηδε ηελ δηέιεπζε
ησλ πεδώλ αιιά νύηε θαη ηελ θπθινθνξία. αο επηζπλάπησ απνδεηθηηθά ζηνηρεία από ην θαξκαθείν. Δελ
ππάξρεη απόδεημε δηόηη ήηαλ κέζσ ΕΟΠΠΤ. Καζόηη θαη άλεξγε ζαο παξαθαιώ όπσο λα κε απαιιάμεηε
από ηελ πνηλή απηή.



ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: ηάζκεπζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε νδό γηα λα κεηαθέξσ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ
Δεκαξρείνπ εμνπιηζκό γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Ηιηνύπνιεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
ζέαηξν ηνπ Δεκαξρείνπ.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή

αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ην Π.Δ.
80/2016
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηεο ΚΟΤΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΘΑ (αξ.
θιήζεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022629/09-05-2018)
2. Κάλεη δεθηό ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηεο ΑΜΠΕΛΑΚΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αξ.
θιήζεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022543/14-05-2018)
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 157/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΠΘΣΟ ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΗ ΜΑΡΘΝΟ

ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ 24.5.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΥΘΩΣΕΛΗ ΘΩΑΝΝΗ
ΕΡΕΣΗ ΥΡΘΣΘΝΑ

ΥΑΣΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΘΟ

ΚΑΛΟΤΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΠΘΚΟΤΛΑ ΑΡΓΤΡΩ
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