ΑΔΑ: 6ΨΧ7ΩΡΥ-ΦΤ7

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.20 07:58:15
EET
Reason:
Location: Athens

από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 24616/14.12.2018 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. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Καλούδης Κων/νος, 4.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Μπασούρης Μαρίνος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Ανύπας Γεώργιος, 4. 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, Λαλλάς, Μπελιάς,
Πεταχτή, Διακομιχάλης και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 383/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα.
Η υπάλληλος του Δήμου, 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. 24260/2018, 24368/2018 και
24400/2018 αιτήματα των ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ και ΚΟΥΤΑΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σύμφωνα με τα οποία ζητούν την διαγραφή του διοικητικού προστίμου (αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας
(100163/10-12-2018, 100131/7-12-2018 και 100138/10-12-2018) διότι αναφέρουν:


ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Την ημέρα της παράβασης είχα επισκεφθεί τον καρδιολόγο μου κατόπιν
προγραμματισμένης επίσκεψης διότι τυγχάνω καρδιοπαθής λόγω υποβληθείσα καρδιοχειρουργικής
επέμβασης (διπλό BYPASS) καθώς επίσης τυγχάνω διαβητικός και δεν δύναμαι να βαδίσω επί μακρόν
διότι πάσχω από διαβητικό πόδι. Σας παρακαλώ πολύ να με απαλλάξετε από την παράβαση λόγω
αντικειμενικών λόγων που σας προανέφερα και διότι βρισκόμουν πλησίον του ιατρείου όπου θα γινόταν η
ιατρική εξέταση. Ζητώ συγνώμη για την παράβαση και ζητώ την ευμενή αντιμετώπιση εκ μέρους σας κατά
του προσώπου και πιστεύω ότι δεν θα το επαναλάβω στο μέλλον.
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ΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ: Είχα παρκάρει για πολύ λίγη ώρα στην συγκεκριμένη θέση καθώς περίμενα στο
ΜΕΤΡΟ του Αγ. Δημητρίου θέση στα εισιτήρια να παραλάβω τον πατέρα μου από την επαρχία ο οποίος
έχει χρησιμοποιήσει λίγες φορές το μετρό. Συνάμα, τα πρωινά είμαι μόνη μου στην οικία μου και είχα πάει
στο μετρό με την 12 μηνών κορούλα μου. Με το μωρό στην αγκαλιά και μέσα στο άγχος του πατέρα μου,
παρκάρω στα γρήγορα και για λίγα λεπτά στη θέση που εντοπίσατε το αμάξι μυ, χωρίς να θέλω να
δημιουργήσω πρόβλημα και με την πεποίθηση ότι έχω παρκάρει σωστά. Δεν έχω σκοπό να ξαναπαρκάρω
στην ίδια θέση και συγνώμη για το λάθος μου.



ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Στάθμευσα για δέκα λεπτά έξω από το Δημαρχείο για να κατεβάσω δύο
παλέτες τρόφιμα στην pizza fan. Είμαι μισθωτός, δουλεύω σε εταιρεία και θα τα πληρώσω από την τσέπη
μου. Παρακαλώ να μου σβήσετε την κλήση.
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 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 100163/10-12-2018)
2.

Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου της ΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (αρ. κλήσης
Δημοτικής Αστυνομίας 100131/7-12-2018)

3. Απορρίπτει το αίτημα για απαλλαγή διοικητικού προστίμου του ΚΟΥΤΑΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ.
κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 100138/10-12-2018)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 383/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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