ΑΔΑ: ΨΨΛΕΩΡΥ-Υ0Ρ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.31 10:35:36
EEST
Reason:
Location: Athens

από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 16072/24.8.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
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. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη
Χριστίνα, 3. Αντύπας Γεώργιος, 4. 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. Μεσσήνη και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 263/2018
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. 15374/2018, 15416/2018,
15441/2018, 14771/2018, 14916/2018, 15238/2018 και

14331/2018, αιτήματα των ΦΑΜΕΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΟΠΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ και ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα οποία ζητούν
την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας (022855/02-08-2018, 022788/03-
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08-2018, 022857/03-08-2018, 022763/25-7-2018, 022766/26-7-2018, 022779/31-7-2018 και 022594/17-72018) διότι όπως αναφέρουν:


ΦΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022855 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι: Επί χρόνια παρκάρω στο ίδιο σημείο και ουδέποτε είχα πρόβλημα. Το γεγονός ότι τα
κολωνάκι τα οποία είχαν τοποθετηθεί για να μην παρκάρουν τα οχήματα στις γωνίες δεν υπάρχουν πλέον
και πλέον όλα τα οχήματα παρκάρουν στις γωνίες ώστε να παρακαλούνται τα οχήματα του Δήμου.



ΤΟΠΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022788 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Έκανα ακριβώς 2 λεπτά να αποβιβάσω το εμπόρευμα μου.



ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022857 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι: Σταμάτησα για λίγο λόγω βλάβης ελαστικών.



ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022763 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας,
για το λόγο ότι: Το άρθρο 34 παράγραφος 1 όπως αναφέρεται πάνω στην κλήση που έλαβα αναφέρει
ρητώς: α) Αν δεν δημιουργείται κίνδυνος ή παρακώληση της κυκλοφορίας β) αν δεν υπάρχουν σχετικές
απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις. Επειδή το όχημά μου ήταν επιμελώς παρκαρισμένο σε σημείο
που δεν ισχύουν καμία από τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις θεωρώ ότι απόλυτα άδικα εκδόθηκε αυτή η
κλήση. Αναφέρω ότι διαθέτω και φωτογραφικό υλικό για να αποδείξω τον ισχυρισμό μου.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022766 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο
ότι: Είμαι καθαρίστρια στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου και μετέφερα σακούλες απορριμμάτων



ΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 022779 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας, για το λόγο ότι:
Ολιγόλεπτη στάθμευση με alarm για εξυπηρέτηση ηλικιωμένου (οδός Πάφου) και άμεση μετάβαση μου
στην ογκολόγο μου για νέο θέμα υγείας που μου προέκυψε, όπως αναφέρεται στην ιατρική γνωμάτευση
PET CT και του πρόσφατου εξιτηρίου νοσοκομείου λόγω ιστορικού μαστεκτομής.



ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022594 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας.
Τέλος ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα την αναβολή του 7ου αιτήματος και την συζήτηση του εκ νέου σε

επόμενη συνεδρίαση.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΦΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022855/02-08-2018)
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2. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΤΟΠΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022788/03-08-2018)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022857/03-08-2018)
4. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022763/25-07-2018)
5. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022766/26-07-2018)
6. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022779/31-07-2018)
7. Αναβάλει το θέμα σχετικά με την εξέταση αιτήματος του Καλόγερου Βασίλειου για απαλλαγή
διοικητικού προστίμου και την λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 263/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30.08.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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