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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-10-2019 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 20444/10-10-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εξέταση του αιτήµατος  της κ. Στυλιανής Σχοινα. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αρίθµ. 18753/20-9-2019 αίτηση της κ. 
Στυλιανης Σχοινά, η οποία έχει  ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή προστίµου λόγω αναπηρίας» 
«…..Παρακαλώ να γίνει διαγραφή του προστίµου των 80 ευρώ που µου στάλθηκε µε ειδοποίηση από το ∆ήµο Πτολεµαϊδος, 
ως εγγύτερης συγγενούς. Σύµφωνα µε τον Αριθµ. κλήσης 45440, Αριθµός τροχαίας: 147172 το αυτοκίνητο µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΗΜΖ 5393 που οδηγούσε ο αδερφός µου, ήταν σταθµευµένο στις 12/5/2016 σε πεζόδροµο. Ο αδερφός µου 
ήταν ένα άτοµο µε κινητικά προβλήµατα και αναπηρία 70% το 2015-2017 και 80% από το 2017-2018-2019 (καταθέτω τις 
αποφάσεις του ΚΕΠΑ). Στάθµευσε στον πεζόδροµο γιατί έπρεπε να επισκεφτεί τον γιατρό του και ήταν το µόνο µέρος που 
έκρινε πως θα τον εξυπηρετούσε για τον σκοπό του. ∆εν είχε βοήθεια από κανέναν να τον µεταφέρει µια που τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του έµενε µόνος του στην Πτολεµαΐδα. Θέτω το ερώτηµα και την απορία, πως είναι δυνατόν η δηµοτική 
αστυνοµία που παρόλο της ύπαρξης σήµανσης στο παρµπρίζ του αυτοκινήτου ενός ατόµου µε Ειδικές Ανάγκες δίνει κλήση 
ενώ θα µπορούσε να σταθεί αρωγός δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία?   Που είναι το κοινωνικό πρόσωπο και οι 
ευαισθησίες απέναντι στα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες;   Για όλα τα ανωτέρω, έστω και την τελευταία αυτή στιγµή, περιµένω τη 
δικαίωση και τη διαγραφή του προστίµου του εκλιπόντος Σχοινά Κωνσταντίνου».  
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε την υπ’ αρίθµ. 20422/10-10-2019 εισήγηση της, αναφέρει τα εξής:  
«Με την υπ αριθµ. 18753/20-9-2019 αίτηση, η Σχοινά Στυλιανή ζητά τη διαγραφή του προστίµου K.O.K. των 80 ευρώ, το 
οποίο της καταλογίστηκε ως εγγυτέρα συγγενής του Σχοινά Κωνσταντίνου. Το πρόστιµο αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. από 
παράνοµη στάθµευση  του οχήµατος µε αρ.κυκλοφορίας ΗΜΖ5393 σε πεζόδροµο επί της οδού Κων/λεως και 
Π.Αδαµοπούλου την 12-5-2016. Το όχηµα ήταν στην κατοχή του Σχοινά Κωνσταντίνου, ο οποίος απεβίωσε 6-9-2018 αλλά 
ήταν εν ζωή την ηµεροµηνία της παράβασης. Επίσης ήταν  άτοµο µε ειδικές ανάγκες όπως εξακριβώθηκε από τις βεβαιώσεις 
ΚΕΠΑ που προσκόµισε η αιτούσα .  

ΑΔΑ: Ω25ΤΩΡ6-ΩΦΒ



 Η πράξη βεβαίωσης παράβασης υπάρχει και δε µπορεί να αµφισβητηθεί και κατά συνέπεια να µην µπορεί η υπηρεσία να 
εισηγηθεί την διαγραφή της. Παρακαλούµε για την λήψη της δικής σας απόφασης.» 
Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση της Στ.Σχοινάς για λόγους κοινωνικούς , λαµβάνοντας υπόψη τα 
δικαιολογητικά του ΚΕΠΑ , επιπλέον σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 308/2016 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου οι 
κληρονόµοι δεν είχαν οιαδήποτε συµµετοχή στην παράβαση, µετά τον θάνατο φυσικού προσώπου –παραβάτη ΚΟΚ .   
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.  93/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 
4623/2019 και ισχύουν.  
2.το αρ 174 του ν 3463/2006 
3.  την υπ΄αρίθµ. 18753/20-9-2019   αίτηση της κ. Σχοινάς και τα επισυναπτόµενα σ’αυτή δικαιολογητικά 
4. την υπ΄αρίθµ. 20422/10-10-2019  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
     Κάνει δεκτή  την υπ΄αρίθµ. 18753/20-9-2019   αίτηση της κ. Στ.Σχοινάς και διαγράφει την υπ’αριθµ 147172 κλήση ΚΟΚ για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   93/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: Ω25ΤΩΡ6-ΩΦΒ
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