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Απόσπασμα

από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 11437/8.6.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
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. Αντύπας Γεώργιος, 6. Χιωτέλης Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, 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. Κατσάρης, Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 172/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου.

(Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ.κ. Αντύπας, Κορμά-Γκουτζιάνα και Πίκουλα)
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
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 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. 10281/2018, 10367/2018,
10686/2018, 10064/2018, 10027/2018, 10923/2018, 10994/2018 και 11447/2018 αιτήματα των ΛΟΥΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΓΑΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΕΦΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ και DEDGJONAJ ANILA,
σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας
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(022702/22-5-2018,

022547/18-5-2018,

022586/25-5-2018,

022635/18-5-2018,

022546/17-5-2018,

022714/31-5-2018, 022710/31-5-2018 και 022726/07-06-2018) διότι όπως αναφέρουν:


ΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 022702 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Σταμάτησα για να αποβιβάσω τη μητέρα μου η οποία έχει κινητικά προβλήματα (89) ετών για να κάνει
ιατρικές εξετάσεις στο μικροβιολογικό εργαστήριο και ο χρόνος στάθμευσης μου δεν ξεπέρασε τα 5’ λεπτά.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022547 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι: Παρκαρισμένος μπροστά από την οικεία μου και για στάθμευση Κύπρου 9 Ηλιούπολη για
15 λεπτά για να πάρω τη σύζυγό μου να την μεταφέρω στον γιατρό.



ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022586 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας.



ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022635 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι: Πάρκαρα απέναντι από το σπίτι μου Σοφ. Βενιζέλου 145Α στο πεζοδρόμιο ούτε 10 λεπτά να
ξεφορτώσω το αμάξι μου από το σούπερ μάρκετ την Παρασκευή 18-5-2018 και 12 το μεσημέρι γιατί το
πάρκινγκ που είναι μπροστά στο σπίτι μου ήταν κατειλημμένο από ξένα οχήματα από 2ημέρου και δεν
μπορούσα να παρκάρω εκεί.



ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022546 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας.



ΣΓΑΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022714 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Είμαι έγκυος στην 35η εβδομάδα κύησης και είχα επικοινωνήσει με τον γιατρό μου που βρίσκεται στην οδό
Πρωτόπαπα πάνω από το Ταχυδρομείο τον κ. Μουρελάτο και με έστειλε κατευθείαν να πάρω την αγωγή
από το φαρμακείο που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας 14-20 και άφησα το αυτοκίνητο στην οδό
Μιαούλη αλλά δεν έκλεισα την μπάρα.



ΣΤΕΦΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022710 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Την ημέρα της παράβασης δεν υπήρχαν λεωφορεία λόγω απεργίας, ο χρόνος στάθμευσης ήταν γύρω στα 710 λεπτά έξω από την κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη. Εκεί υπήρχε όχημα του Δήμου ήδη σταθμευμένο
μπροστά μου σε απόσταση όχι μικρότερη των 12 μέτρων αλλά των 12 πόντων από την στάση και έτσι να
παρεμποδίζει εξ ολοκλήρου και την ράμπα ΑμεΑ που βρίσκεται δίπλα στη στάση και χωρίς φυσικά την
έκθεση βεβαίωσης παράβασης οχήματος.



DEDGJONAJ ANILA: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022726 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Έπαθα υπογλυκαιμία και πήγα δίπλα στο περίπτερο να πάρω μια πορτοκαλάδα.
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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 του ΛΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022702/22-05-2018)
2. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022547/18-05-2018)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022586/25-05-2018)
4. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022635/18-05-2018)
5. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022546/17-05-2018)
6. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΣΓΑΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022714/31-05-2018)
7. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΤΕΦΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022710/31-05-2018)
8. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της DEDGJONAJ ANILA (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022726/07-06-2018)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 14.6.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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