ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 22εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 26 επηεκβξίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ νηθ. 17670/20.9.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα νθηώ, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Αληύπαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο, 3.
Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 4. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 5. εξέηε Υξηζηίλα, 6. Υησηέιεο Ησάλλεο, ηαθηηθά κέιε,
7. Καινύδεο Κσλ/λνο, 8. Πίθνπια Αξγπξώ, αλαπιεξσκαηηθά κέιε, όηη νη θ.θ. 1. Κνξκά – Γθνπηδηάλα
Γήκεηξα, 2. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 3. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη
νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, θ.θ. Παπαθώζηα θαη πξίγνπ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ππξίδσλ Εσγξάθνο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 297/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δμέηαζε αηηεκάησλ ζρεηηθά κε απαιιαγή ή κε από πνηλή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ.
(από ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ε θ. Πίθνπια)
O Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο πνπ εηζεγήζεθε ην 1ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ από 76/2011
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία αθύξσζεο πξάμεσλ βεβαίσζεο
ηεο Γεκνηηθήο 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 Δπηηξνπήο πνπ ζα εμεηάδνληαη νη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζα παξίζηαηαη θαη ν
Αληηδήκαξρνο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαπέκςεη
πεξηπηώζεηο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ώζηε λα εθδώζεη απηό απόθαζε πεξί αθύξσζεο ή κε ηεο πξάμεο.
Δπίζεο 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 Δπηηξνπήο ή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηε Γεκνηηθή 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. 16386/2018,16435/2018,
16535/2018, 16594/2018, 16633/2018, 17358/2018, 17429/2018, 17468/2018, 17453/2018 θαη 17577/2018
αηηήκαηα ησλ ΜΑΛΣΔΕΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ, ΑΝΣΩΝΗΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ, ΓΔΩΡΓΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΦΗΛΗΩ,
ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ,
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ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΗΩΑΝΝΖ, ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ, ΦΗΣΗΑΛΟΤ ΩΣΖΡΗΟΤ θαη ΒΟΤΡΝΑ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ζύκθσλα κε ηα νπνία δεηνύλ ηελ δηαγξαθή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ (αξ. θιήζεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο ( 022861/30-8-2018, 022801/3-9-2018, 022874/4-9-2018, 022795/3-9-2018, 022796/4-9-2018,
022961/17-9-2018, 022882/17-9-2018, 022887/17-9-2018, 022959/17-9-2018, 022886/17-9-2018) δηόηη
όπσο αλαθέξνπλ:


ΜΑΛΣΔΕΟ ΘΔΟΓΩΡΟ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ
πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022861 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν
όηη: Σν απηνθίλεην ην είρακε παξθάξεη πάλσ ζην πεδνδξόκην ιόγσ ηνπ όηη ν δξόκνο είλαη ζηελόο θαη δελ
κπνξεί λα πεξάζεη άιιν κεγάιν απηνθίλεην θαζώο επίζεο θαη ην απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηνπ Γήκνπ καο.
Γηα ην ιόγν απηό είρα παξθάξεη γηα ιίγε ώξα ην πξσί θαη ακέζσο κεηά ζα ην κεηέθεξα αιινύ.



ΑΝΣΩΝΗΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ:

αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ

πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022801 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν
όηη: Σν Η.Υ. κε αξηζ. θπθι. ΤΚΒ3374 δελ ήηαλ παξθαξηζκέλν κπξνζηά από parking πνιπθαηνηθίαο.
Τπάξρεη ζρεηηθό θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ην επηβεβαηώλεη.


ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΦΗΛΗΩ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ
πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022874 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν
όηη: Ήξζα ζην Γήκν γηα θαηαζέζσ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα απαιιαγή από ηα δεκνηηθά ηέιε. Γελ έβξηζθα λα
παξθάξσ θαη ην άθεζα ζην ρώξν ησλ ΑκΔΑ. Καηέζεζα ηα ραξηηά κνπ ζην πξσηόθνιιν θαη έθπγα.



ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξνζηίκνπ πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022795 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο,
γηα ην ιόγν όηη: Σν απηνθίλεην έκεηλε ζηελ δηαζηαύξσζε Λ. Δηξήλεο θαη πεηζώλ κόλν γηα πέληε ιεπηά.
Έρσ δπζθνιία θίλεζεο ιόγσ ζξόκβσζεο αξηζηεξνύ πνδηνύ.



ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξνζηίκνπ πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022796 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο,
γηα ην ιόγν όηη: Μεραληθή βιάβε.



ΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ
πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022961 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν
όηη: Δίρα πάεη ζε γηαηξό. Γηα ιόγνπο πγείαο είρα παξθάξεη.



ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΗΩΝΝΖ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ
πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022882 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν
όηη: Πάζρσ από κηθξνθπηηαξηθό θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα κε ζπρλά αλαπλεπζηηθέο θξίζεηο. Δπίζεο πάζρσ
από ΥΑΠ . ¨Έθαλα ζηάζε ζην θαξκαθείν γηα αγνξά θαξκάθσλ.



ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξνζηίκνπ πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022887 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο,
γηα ην ιόγν όηη: Αλέβαζα ην όρεκα κνπ κε αξηζ. θπθι. ΗΖΗ 1229 επάλσ ζην πεδνδξόκην κε ζθνπό λα
βνεζήζσ ηνλ πεζεξό κνπ λα κπεη ζηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνύ καο. Έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη πξηλ κηα
βδνκάδα έβαιε βεκαηνδόηε.
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ΦΗΣΗΑΛΟ ΩΣΖΡΗΟ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ
πνπ κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022959 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν
όηη: Λόγσ αδηαζεζίαο ζηακάηεζα λα πάξσ έλα κπνπθάιη λεξό από ην πεξίπηεξν. αο παξαθαιώ πνιύ γηα
ηελ επηείθεηά ζαο έλησζα πξαγκαηηθά δαιηζκέλνο.



ΒΟΤΡΝΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ: αο παξαθαιώ λα κε απαιιάμεηε από ηελ πνηλή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ πνπ
κνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξηζκό 022886 έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο, γηα ην ιόγν όηη:
Γύξηζα από ηνλ γηαηξό θαη άθεζα ην απηνθίλεην ζην πεδνδξόκην γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πεζεξά κνπ λα
θαηέβεη. Ζ νπνία ήηαλ κε βνήζεκα ιόγσ θαηάγκαηνο ηζρίνπ.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018, ην Ν.
3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) , 76/2011 απόθαζε Γ.,
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηνπ ΜΑΛΣΔΕΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ (αξ.
θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022861/30-8-2018)
2. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηεο ΑΝΣΩΝΗΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

(αξ.

θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022801/3-9-2018)
3. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηεο ΓΔΩΡΓΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΦΗΛΗΩ (αξ.
θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022874/4-8-2018)
4. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηνπ ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ (αξ. θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022795/3-9-2018)
5. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηνπ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΖΛΗΑ (αξ.
θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022796/4-9-2018)
6. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηεο ΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ (αξ.
θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022961/17-9-2018)
7. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηνπ ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΗΩΑΝΝΖ (αξ. θιήζεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022882/17-9-2018)
8. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηνπ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ (αξ.
θιήζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022887/17-9-2018)
9. Κάλεη δεθηό ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηνπ ΦΗΣΗΑΛΟΤ ΩΣΖΡΗΟΤ (αξ. θιήζεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022959/17-09-2018)
10. Απνξξίπηεη ην αίηεκα γηα απαιιαγή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ηεο ΒΟΤΡΝΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ (αξ. θιήζεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 022886/17-9-2018)
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Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 297/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΖ ΜΑΡΗΝΟ

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 27.9.2018

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ
ΑΝΣΤΠΑ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΥΗΩΣΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ
ΚΑΛΟΤΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ
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