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ΑΔΑ: ΩΒΒ2ΩΡΥ-4ΡΜ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 29ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 23916/06.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, , 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Αντύπας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Λαλλάς Κακάτσιος, Μακρυδάκης, Μακρής και
Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 375/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων 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.
Στη συνέχεια, ο εισηγητής έθεσε υπόψη του Σώματος τα υπ’ αριθ. πρωτ. 23182/2018 και 23957/2018
αιτήματα των ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ΠΑΧΟΥ ΗΛΙΑ σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του
διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας (100076/27-11-2018 και 100154/05-12-2018) διότι
– μεταξύ άλλων – αναφέρουν:


ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Είμαι συνταξιούχος αναπηρίας και εσκεμμένος θεώρησα ότι μπορούσα να
σταθμεύσω εκεί, νομίζοντας ότι το πιστοποιητικό αναπηρίας αρκούσε για στάθμευση στη συγκεκριμένη
θέση.



ΠΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ: Έμεινα από μπαταρία έξω ακριβώς από το Δημαρχείο και αναγκάστηκα να εγκαταλείψω
το όχημά μου σε αυτή την θέση. Μέχρι να πάω στο σπίτι δέχθηκα την κλήση. Είχα δεύτερη μπαταρία στο
σπίτι γιατί το αυτοκίνητο είναι παλιό και επέστρεψα όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να την αντικαταστήσω.
Παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω.
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ΑΔΑ: ΩΒΒ2ΩΡΥ-4ΡΜ
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. Κάνει δεκτό το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 100076/27-11-2018)
2. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΠΑΧΟΥ ΗΛΙΑ (αρ. κλήσης Δημοτικής
Αστυνομίας 100154/05-12-2018)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 375/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2

