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Απόσπασμα

από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 13974/12.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Καλούδης Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό
μέλoς, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4.
Αντύπας Γεώργιος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο
κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι η υπάλληλος του Δήμου
κ.κ. Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 222/2018
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
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. 12228/2018, 12766/2018,
13406/2018,

13388/2018,

13525/2015 και

13857/2018

αιτήματα των ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΣΡΙΑ, ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ και
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας (022737/13-6-2018, 022739/22-6-2018, 022649/29-6-2018, 022651/2-7-2018,
022648/29-6-2018 και 022494/10-7-2018) διότι όπως αναφέρουν:
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ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022737 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Είμαι 80 ετών χωρίς σύζυγο με πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ σταθμεύω το αμάξι έξω από την οικία μου για
να έχει σκιά ώστε να μπορώ να μετακινούμε και να μην αισθάνομαι τόσο πολύ τον καυτό ήλιο. Δεν θα το
ξαναβάλω και θα περπατάω 10-20 μέτρα παραπάνω παρά την ηλικία μου.



ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022739 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι: Είμαι δημότης Ηλιούπολης, τυγχάνω πολύτεκνος πατέρας τεσσάρων παιδιών και η συμβία
μου κυοφορεί το πέμπτο μας παιδί. Την Παρασκευή 22/6/2018 έπρεπε η συμβία μου να παραβρεθεί στην
τράπεζα Eurobank για να υπογράψει τραπεζικά έγγραφα και ένεκεν της κυοφορίας έπρεπε να παρκάρω το
αυτοκίνητο στο δυνατότερο κοντινό σημείο, έτσι λόγω του πλήθους των παρκαρισμένων αυτοκινήτων επί
της πλατείας αναγκάστηκα στην παράνομη ολιγόλεπτη στάθμευση.



ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022649 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι το
αυτοκίνητο ανέβασε θερμοκρασία με αποτέλεσμα να το ακινητοποιήσω στο πεζοδρόμιο, για να βρω νερό
για το ψυγείο.



ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022651 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι: Ήταν αδύνατη η εύρεση πάρκινγκ κοντά στο μετρό και δεν δύναμαι να περπατάω μεγάλη απόσταση
λόγο αναπηρίας στα ισχία 67%.



ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 022648 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι είχα
παρκάρει το αυτοκίνητο μου επάνω στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Ειρήνης για το λόγο ότι δεν έβρισκα
κοντά. Είχα μαζί το ανήλικο γιό μου ο οποίος είναι παιδάκι με αναπηρία. Ήταν δύσκολο να διανύσει
μεγάλη απόσταση λόγω του γεγονότος ότι είχε αρκετή ζέστη.



ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022494 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι: Πάρκαρα 1 λεπτό έξω από το μετρό πιο μακριά όμως από είσοδο. Κατέβηκα πάρα πολύ
γρήγορα να δώσω τις ινσουλίνες στον άντρα μου και είχα δει το αμάξι της δημοτικής, ανέβηκα γρήγορα
αλλά δεν πρόλαβα είχαν κόψει την κλήση.

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. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022737/13-06-2018)
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2. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022739/22-06-2018)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022649/29-06-2018)
4. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ(αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022651/02-07-2018)
5. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022648/29-06-2018)
6. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
(αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022494/10-07-2018)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 221/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.07.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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