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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 3713/23.2.2018 πρόσκληση 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. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, 5. Καλούδης Κων/νος, 6. Πίκουλα
Αργυρώ, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3.
Αντύπας Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Αντζινάς, οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος, Μακρής, Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 58/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή ή μη από ποινή διοικητικού προστίμου.

(Στο σημείο αυτό προσήλθε η κ. Πίκουλα)
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.3051/2018, 3208/2018,
3272/2018, 3332/2018, 3517/2018, 3580/2018 και 3587/2017 αιτήματα των ΣΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,
ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ και ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του
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διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας (022503/08-02-2018, 022378/13-2-2018,
022506/13-2-2018, 022380/13-2-2018, 022514/20-2-2018, 022553/14-2-2018 και 022516/21-2-2018) διότι
όπως αναφέρουν:


ΣΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022503/08-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της
υπηρεσίας σας για το λόγο ότι: Είμαι άνεργος δεν δύναμαι να πληρώσω το πρόστιμο. Εκείνη την ημέρα
στις 11:55 σταμάτησα να αγοράσω κάποια φθηνά προϊόντα να ταΐσω την οικογένεια μου. Η γραμματεία
του Βασιλόπουλου μας ειδοποίησε ότι γράφει η Δημοτική Αστυνομία. Αμέσως βγήκα αλλά ήδη είχαν μπει
κλήσεις στα αυτοκίνητα. Σας παρακαλώ να μου διαγράψετε την κλήση



ΜΠΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022378/13-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας
σας για το λόγο ότι: Έκανα μια στάση 3 λεπτών για να πάω στο συνεργείο αυτοκινήτων
(ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.) απέναντι ακριβώς για ξαφνικό πρόβλημα που εμφανίστηκε στο όχημά μου.
Δεν μπορούσα να σταματήσω στο συνεργείο γιατί υπήρχαν άλλα οχήματα. Επίσης σαν απόδειξη ότι ήταν
μια στάση 3 λεπτών όχι παραπάνω βρήκα τις 2 κυρίες της Δημοτικής Αστυνομίας και μιλήσαμε. Η κλίση
γράφει 09: 51 και εγώ τις βρήκα 09: 54 και μπορούν και αυτές να το επιβεβαιώσουν.



ΣΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022506/13-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για
το λόγο ότι: Οδηγούσα το όχημα του πατέρα μου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΡ9775 μάρκας FORD
χρώματος λευκό και είχα μεταβεί στο σταθμό Ηλιούπολης για υπηρεσιακούς λόγους. Επισυνάπτω το
αντίστοιχο δικαιολογητικό.



ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού
προστίμου που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022380/13-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της
υπηρεσίας σας για το λόγο ότι: Λόγο έντονης αδιαθεσίας που αισθάνθηκα από την πτώση ζαχάρου
αίματος (είμαι παθούσα από ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1) στάθμευσα το όχημά μου επί της πλ. Εθνικής
Αντίστασης 5α προκειμένου να μεταβώ στο φαρμακείο για να πάρω τη σχετική αγωγή. Στο σύντομο
χρονικό διάστημα που χρειάστηκα να σταθμεύσω με έγραψαν.



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022514/20-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας
σας για το λόγο ότι: Παρκάρισα για 3 λεπτά να πληρώσω το τηλέφωνό μου ήταν λάθος μου. Είμαι
καρκινοπαθής χειρουργημένος (έχω αφαιρέσει 26 πόντους παχύ έντερο)



ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 022553/14-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το
λόγο ότι: Την ημερομηνία της παράβασης μετέφερα την ηλικιωμένη μητέρα μου (90ετών) στο
καρδιολογικό κέντρο του κ. Πατσουράκου (Χαρ. Τρικούπη 12)προκειμένου να εξεταστεί για σοβαρό
καρδιακό νόσημα όπως φαίνεται και από την αντίστοιχη εξέταση της ίδιας ημέρας.
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ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 022516/21-02-2018 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για
το λόγο ότι: Πήγα για 2 λεπτά στο ΑΤΜ μπροστά γιατί έχω πρόβλημα στα γόνατα και επέστρεψα
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. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022503/08-02-2018)
2. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022378/13-02-2018)
3. Εγκρίνει

το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΙΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ (αρ. κλήσης

Δημοτικής Αστυνομίας 022506/13-02-2018)
4. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022380/13-02-2018)
5. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 022514/20-02-2018)
6. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022553/14-02-2018)
7. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΣΑΒΒΑ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 022516/21-02-2018)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.3.2018

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

3

