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από το πρακτικό της 26ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21259/1.11.2018 και οικ.21274/1.11.2018 συμπληρωματική
προσκλήσεις του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης,
τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ.
Βαλασόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Τζανέτος, Μεσσήνη, Κατσορίδα,
Βακάλης, Συρύγου, Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 341/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτήσεων σχετικά με απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα.
Η Δημοτική Αστυνόμος κ. Συρίγου, 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. 19436/2018, 20129/2018,
20553/2018,20581/2018 και 20765/2018 αιτήματα των ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΣΟΦΟΥΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΡΗΜΠΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας
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(022817/11-10-2018, 022332/18-10-2018, 021053/22-10-2018, 021057/24-10-2018 και 021070/26-10-2018)
διότι – μεταξύ άλλων – αναφέρουν:


ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Το πρωινό της 11.10.2018 αισθάνθηκα αδιάθετος και σταμάτησα για
να πάω στο φαρμακείο. Στην Ηλιούπολη και ώρα 13:00 επειδή αισθάνθηκα πάλι άσχημα στάθμευσα το
όχημά μου επί της οδού Φλέμινγκ 2, απέναντι από το σπίτι φίλης μου, με τις μπροστινές ρόδες του
αυτοκινήτου επί του πεζοδρομίου. Μετά από 25 λεπτά διαπίστωσα την κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας η
οποία και με ενημέρωσε για τη διαδικασία της ένστασης αλλά λόγω γαστρεντερίτιδας καταθέτω τα χαρτιά
σήμερα (15.10.2018) σας διαβεβαιώνω πως εκείνη τη στιγμή δεν είχα άλλη επιλογή.



ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Διότι επί της οδού Ξενοφώντος 14 που βεβαιώθηκε η παράβαση όπου και
βρίσκεται το ιατρείο μου, βρισκόταν άλλο και έπρεπε να κινηθώ γρήγορα για εξυπηρέτηση περιστατικού



ΡΗΜΠΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Στις 21.10.2018 είχα σταθμεύσει προσωρινά το αυτοκίνητό μου αφήνοντας τα
alarm αναμμένα προκειμένου να αγοράσω ψωμί από το φούρνο. Η όλη μου παραμονή στο κατάστημα
ήταν περίπου λεπτά. Επιθυμώ να διαμαρτυρηθώ γι’ αυτήν την κλήση διότι αφενός μεν είχα παρκάρει
προσωρινά όπως αναφέρω για 5 λεπτά (δεν υπήρχε η δυνατότητα να σταθμεύσω κάπου αλλού) και
επιπλέον δεν εμπόδιζα την κυκλοφορία ούτε αυτοκινήτου ούτε πεζού. Προς τεκμηρίωση των παραπάνω
επισυνάπτω την απόδειξη (ώρα 11.22 και η κλήση κόπηκε 11.23)



ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Δεν γνώριζα την ύπαρξη εγγράφου (αυτοκόλλητο) για τη θέση ΑμΕΑ.
Εξυπηρετώ την αδελφή μου για διάφορες δουλειές. Σας επισυνάπτω το έγγραφο που αποδεικνύει ότι η
αδελφή μου είναι άτομο με αναπηρία. Παρακαλώ να μου φερθείτε επιεικώς αυτή τη φορά και θα ξεκινήσω
τη διαδικασία για την επίσημη χορήγηση μπλε κάρτας στάθμευσης ΑμΕΑ. Η αδελφή μου έχει 67%
αναπηρία λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων.



ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Επισκέφθηκα την Εκκλησία για να μεταλάβω (είχε τελειώσει η λειτουργία και
ήθελα να προλάβω λόγω της ονομαστικής μου εορτής)
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.) , 76/2011 απόφαση Δ.Σ.
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022817/11-10-2018)
2. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022332/18-10-2018)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΡΗΜΠΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021053/22-10-2018)
4. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021057/24-10-2018)
5. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 021070/16-10-2018)
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 341/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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