
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 Α Π Ο Φ Α Σ Η   Α Ρ Ι Θ Μ.  44
(απόσπασμα από το πρακτικό 3/24.1.2011)

ΘΕΜΑ: Διαγραφή η μη προστίμων παράνομης στάθμευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, 
την 24.1.2011 και ώρα 20:30.

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Κ Α Λ Λ Ι Ρ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΣ          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ,  ΧΡΙΣΤΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΓΡΙΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ,  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ,  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΑΓΓΕΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,  ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ  ΛΟΥΚΙΑ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΛΕΞΙΟΣ, 
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ,  ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΜΑΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΜΑΡΑΓΔΩ,  ΚΟΛΛΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  ΣΕΪΝΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ, 
ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ,  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΛ-ΑΝΙ  ΧΑΛΙΝΤ,  ΚΑΖΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ, ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ,  ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΟΤΣΙΦΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ΡΕΤΖΙΟΥ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ,  ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ,  ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ. (41 Mέλη)
  
Τα  μέλη  του  Δ.Σ.   προσκλήθηκαν  νόμιμα  με  την  υπ’  αριθμ.  750/20-1-2011 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.   και  απουσίαζαν οι   Δ.Σ.  ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ (σύνολο 2  μέλη) 

Επομένως υπάρχει απαρτία, παρόντος και του κ. Δημάρχου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και με αριθμό 21ο  ήταν και το θέμα που 
αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας.

Σχετική με το θέμα ήταν και η 15147/2010 εισήγηση. 

Από την εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε,  προκύπτουν σε συντομία τ’ 
ακόλουθα: 

  

Σύμφωνα  με το άρθρο  174 του Ν 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του 
διαγράφει ολόκληρο ή εν μέρει κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες στις πιο κάτω μόνο 
περιπτώσεις :  

α)  Όταν οι  οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι  κληρονόμοι  τους 
αποποιήθηκαν την κληρονομιά .
 β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε 
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια , αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν .



γ)  Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, 
εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μια τριετία για την ανεύρεση της διαμονής 
τους , δεν έφεραν αποτέλεσμα και 

δ) Όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά 
τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του 
φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το είδος 
εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 

Με τη με αριθμ. πρωτ. 14432/24-11-010 αίτηση του ο ΜΑΡΓΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ζητά τη διαγραφή 
των προστίμων παράνομης στάθμευσης πλέον προσαυξήσεων, του ΖΖΥ3247  Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου 
ιδιοκτησίας του,  διότι  λόγω παρενεργειών από τη λήψη φαρμάκων χημειοθεραπείας, 
καθότι είναι καρκινοπαθής, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει άρα κατ’ επέκταση να 
μετακινήσει το αυτοκίνητο του. Οι κλήσεις έγιναν  :  α) την 5/10/2006 σύμφωνα με την 
αριθ. 0003386 κλήσης Τροχαίας β) την 6/10/2006 σύμφωνα με την αριθ. 0003451 
κλήσης Τροχαίας γ) την 7/10/2006 σύμφωνα με την αριθ. 0003551 κλήσης Τροχαίας
και έχουν βεβαιωθεί στον αριθμ. 106/2007 χρηματικό βεβαιωτικό κατάλογο.

Καλείται   λοιπόν το ΔΣ  για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής ή μη των προστίμων 
παράνομης στάθμευσης.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, είδε τις σχετικές διατάξεις της 
Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Κατά πλειοψηφία απορρίπτει  το αίτημα του κ. ΜΑΡΓΙΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  που 
αφορά στη διαγραφή προστίμων παράνομης στάθμευσης πλέον προσαυξήσεων. 

Μειοψήφησαν   οι Δ.Σ. κ.κ. Μαρκάτος Γ. &  Δαβουρλής Δ. 

Προς  το  σκοπό αυτό  συντάχθηκε  η  απόφαση  αυτή  από το  πρακτικό  και 
υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A. ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ 
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