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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 07

Φεβρουαρίου

2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.2477/02.02.2018 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. Μπασούρης Μαρίνος,3. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 5. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι
κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 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, Κακάτσιος, Πεταχτή, Μακρής, Συρίγου, και
Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 28/2018
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. 888/11-01-2018,889/11-01-2018,967/12-012018,1886/25-01-2018,1985/26-01-2018,1999/26-01-2018 και 2349-01-02-2018 αιτήματα των ΣΙΔΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΟ, ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΧΡΗΣΤΟ,ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ και ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή
του

διοικητικού

προστίμου

(αρ.

κλήσης

Δημοτικής

Αστυνομίας

021935/10-01-2018,021937/10-01-

2018,021996/08-01-2018,021948/23-01-2018,021949/23-012018,022363/23-01-2018,022365/23-01-2018 και
021999/10-01-2018) διότι όπως αναφέρουν:
1

ΑΔΑ: ΩΚ7ΞΩΡΥ-ΓΤΝ



ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021935/10/01-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι έχω πρόβλημα υγείας 80% αναπηρίας και ΧΑΠ



ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021938/10-01-2018 έκθεση

βεβαίωσης παράβασης της

υπηρεσίας σας,για το λόγο ότι: Θεωρώ ότι δεν παρεμπόδιζα την κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο
δεν υπάρχει σήμανση απαγόρευσης. Για τον λόγο αυτό ζήτω την διαγραφή του επιβληθέντος προστίμου.


ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021996/08-01-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για
το λόγο: Eπείγοντος περιστατικού στο Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ και επειδή δεν κυκλοφορούσα στο δακτύλιο
αναγκάστηκα να παρκάρω στο σημείο αυτό για να μεταβώ όσο γρηγορότερα μπορούσα στο Νοσοκομείο
ΕΛΕΝΑ



ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021948,021949/23-01-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας
σας για το λόγο ότι κατοικώ εδώ και 50 χρόνια επί της Νεάρχου 58 που βρίσκεται ανάμεσα σε (2) σχολικά
συγκροτήματα: a)To 15ον Δημοτικό Σχολείο και β)ΑΤΝΕΝS SCHOOL ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΑΣ υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης τις ώρες λειτουργιάς των σχολείων. Επειδή δεν υπήρχε χώρος στάθμευσης
πλησίον της οικίας μας αναγκαστήκαμε το ένα αυτοκίνητο μας που ήταν παρκαρισμένο κανονικά να το
μετακινήσουμε για να μπορέσουμε να γίνει ασφαλής η αποβίβαση του άτομου ΑΜΕΑ και η εκφόρτωση των
αγορών μας. Εκεινη την χρονικη στιγμη εγιναν οι παραβασεις και ζήτω την κατανόηση σας. Επισης σας
ενημερωνω ποτε δεν εχουμε δημιουργηση προβλήματα στο Δήμο μας



ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022363/23-01-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για
το λόγο άφησα το αυτοκίνητο για 5 λεπτά μπροστά από το φαρμακείο που βρίσκεται επί της ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
για να πάρω κάτι φάρμακα τα οποία είχαν έτοιμα λόγο του ότι είχα τον σύζυγο μου πολύ άρρωστο.



ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022365/23-01-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το
λόγο ο σύζυγος Δημήτριος Αντωνόπουλος είναι 78 χρονών και δυστυχώς πάσχει από καρκίνο ως συνημμένη
βεβαίωση ,παραμένει στο σπίτι και λόγο της κατάστασης του πάρα πολύ τακτικά τον πηγαίνω στους γιατρούς
και στα διάφορα φαρμακεία Σας παρακαλώ πολύ να εξαντλήσετε όλη σας την επιείκεια να διαγραφή η
παράβαση γιατί είμαι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση .



ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021999/10-01-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το
λόγο ότι έχω 67% αναπηρία .
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
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1. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΙΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021935/10-01-2018)
2. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021938/10-01-2018)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021996/08-01-2018)
4.

Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

(αρ.

κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021948/23-01-2018 και Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού
προστίμου του ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΧΡΗΣΤΟ (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021949/23-01-2018 )
5. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022363/23-01-2018)
6. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022365/23-01-2018)
7. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021999/10-1-2018)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8.2.2018

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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