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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.939/12.1.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, 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.: 8/2018
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
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο 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. 36076/15-122017,36167/15-12-2017, 36079/15-12-2017, 456/8-1-2018, 511/8-1-2018, 608/9-1-2018,718/10-1-2018 και
35695/11-12-2017 αιτήματα των ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΟΝΤΙΔΗ ΗΛΙΑ, ΠΑΠΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΜΥΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής
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Αστυνομίας 021744/15-12-2017, 021990/15-12-2017, 021988/13-12-2017, 021995/8-1-2018, 021998/8-12018, 021932/5-1-2018, 021999/10-1-2018 και 021985/11-12-2017) διότι όπως αναφέρουν:


ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021744 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι
το όχημα είχε σταθμεύσει σε σημείο που δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα για παρκάρισμα. Λόγω του ότι
είμαι νέος δημότης Ηλιούπολης δεν είχα προειδοποιηθεί στο παρελθόν για παρεμπόδιση. Επιπλέον, θα
πρέπει να λάβετε υπόψη σας το ότι τα αυτοκίνητα εκ δεξιών μου δεν λάβανε κλήση παρά μόνο εγώ. Ενώ
δεν εμπόδιζα μόνον εγώ. »



ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021990 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας. Λόγω ανεργίας να
μειωθεί το ποσό.



ΠΑΠΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021988 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι
στάθμευσα το αυτοκίνητο μου μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου επάνω στο πεζοδρόμιο διότι μετέφερα
τον εγγονό μου ασθενεί από το Νηπιαγωγείο. Θα έφευγα σε λίγο, δεν κατάλαβα ότι το κορνάρισμα
αφορούσε εμένα, διότι είναι σύνηθες στο σημείο που βρίσκεται το σπίτι μου. Όταν βγήκα και μίλησα στις
κοπέλες είχαν αρχίσει να γράφουν. Στο σημείο που είχα παρκάρει το πεζοδρόμιο έχει μεγάλη λακούβα
είναι χαλασμένο δεν μπορώ λοιπόν να παρκάρω το έκανα από ανάγκη. Στον δρόμο μας είναι μόνιμα
αυτοκίνητα επάνω στο πεζοδρόμιο και την στιγμή που με γράψανε αυτά δεν τα έγραψαν.»



ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021995 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
ότι στις 8/1/2018 ημέρα Δευτέρα ήμουν στην Ηλιούπολη στην οδό Μπουμπουλίνας αριθ. 15 στο
Φαρμακείο για να αγοράσω φάρμακα για τον καρκινοπαθή σύζυγό μου και έκλεισα την ράμπα του
πεζοδρομίου περίπου για 2-3 λεπτά, ώσπου να πάρω τα φάρμακα αφήνοντας μάλιστα αναμμένα τα αλλάρμ.
Είδα τις κοπέλες της Δημοτικής Αστυνομίας και τους εξήγησα που ήμουν και για ποιο λόγο, αλλά δυστυχώς
δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δεν πρόλαβα να πάρω ούτε τα φάρμακα της νύφης μου που αυτή είναι
καρκινοπαθείς διότι έπρεπε να τρέξω στο αυτοκίνητο. Επίσης να σας πω ότι βιαζόμουν να πάω σπίτι γιατί
ήταν μόνος ο σύζυγός μου με το 7 μηνών μωρό. »



ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου
που μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021998 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο
κατέβηκα στο ΜΕΤΡΟ να βγάλω εισιτήρια για την γυναίκα μου, αφού πάρκαρα το αυτοκίνητο μου χωρίς
να εμποδίζω την κυκλοφορία και σε 5’ λεπτά που ανέβηκα παρέλαβα την κλίση.»



ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που μου
επιβλήθηκε με την αριθμό 021932 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι η
κόρη μου Γρηγορία Ζώη αισθάνθηκε μια ζάλη στο δρόμο και αφηρημένη άφησα το αυτοκίνητο εκεί για να
πάω στο φαρμακείο.»
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ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021999 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι
έχω 67% αναπηρία και ξέχασα να βάλω το ταμπελάκι.»



ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Σας παρακαλώ να με απαλλάξετε από την ποινή του διοικητικού προστίμου που
μου επιβλήθηκε με την αριθμό 021985 έκθεση βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας για το λόγο ότι
πήγα για έκτακτο περιστατικό στο φαρμακείο»
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. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021744/15-12-2017)
2. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΟΝΤΙΔΗ ΗΛΙΑ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021990/15-12-2017)
3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΠΑΠΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021988/13-12-2017)
4. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021995/08-1-2018)
5. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΣΚΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021998/08-1-2018)
6. Εγκρίνει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΖΩΗ ΜΑΡΙΑΣ (αρ. κλήσης Δημοτικής
Αστυνομίας 021932/05-1-2018)
7. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021999/10-1-2018)
8. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 021985/11-12-2017)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.1.2018

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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