
 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       ΑΓΗΑ, 19-12-18  

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ         ΑΡ. ΠΡ. 592 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ 

 
ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

         ΑΡ. 587 /2018                  

ΘΔΜΑ: «Δπηβνιή πξνζηίκνπ ιόγσ παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 5, ΠΑΡ. 2 ηνπ Ν. 4039/2012» 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σελ ππ΄άξηζκ. απόθαζε δεκάξρνπ 230/2018 κε ζέκα : Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ΑΓ 37/2017 

(ΑΓΑ:7Ξ1ΓΩ6Η-ΥΥΘ) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4039/2012 (2-2-2012 ΦΔΚ αξ. 15) 

3. Σελ αηηηνινγηθή έθζεζε ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 θαη παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4039/2012 

4. Σελ από 16/11/2018  πξάμε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηνπ Ν. 4039/2012 γηα ηελ νπνία ελεκεξώζεθε 

γξαπηώο o θ. ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ ΚΩΝ/ΝΟ ηνπ Απνζηόινπ, θάηνηθνο ΣΚ ΚΛΖΘΡΟΤ 

5. Σελ έλζηαζε ηνπ παξαβάηε πνπ θαηαηέζεθε εκπξόζεζκα ζην Γήκν Αγηάο, κε αξηζ. πξση. : 10237/12-12-

2018 κε ζπλεκκέλν ην βηβιηάξην ηνπ εκίαηκνπ ζθύινπ ρξώκαηνο καύξνπ – ιεπθνύ-θαθέ, όπνπαλαθέξνληαη 

νη εκβνιηαζκνί αιιά θαη ην πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο απηνύ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

ύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην αξζξ.21 παξ.5 ηνπ Ν. 4039/2012, απνθαζίδνπκε  

ηελ νιηθή δηαγξαθή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 600€ (εμηαθνζίσλ επξώ) πνπ επηβιήζεθε ζύκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ βεβαίσζε.   

Αλαιπηηθόηεξα, δηαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αθνξνύλ:  

- ηελ Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ήηνη παξάιεηςε εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ δώνπ 

ζπληξνθηάο ή δήισζεο ηεο απώιεηαο ηνπ δώνπ ζπληξνθηάο δηόηη ν θ. ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ ΚΩΝ/ΝΟ ηνπ 

Απνζηόινπ καο πξνζθόκηζε καδί κε ηελ έλζηαζή ηνπ ην πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 

εθδνζέλ ηελ 10ε-10-2018 . Σν πξνβιεπόκελν δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλέξρεηαη ζηα 300 επξώ, ην νπνίν θαη 

δηαγξάθεηαη. 

- ηελ Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 (πεξ. γ θαη δ) ήηνη κε θαηνρή ελεκεξσκέλνπ βηβιηαξίνπ θαζώο θαη κε 

θαηνρή ελεκεξσκέλνπ δηαβαηεξίνπ ζε πεξίπησζε ηαμηδηνύ ζην εμσηεξηθό ή ζε θάζε αιιαγή ηνπ ηδηνθηήηε 

ή ηνπ πξνζσξηλνύ ηνπ θαηόρνπ δηόηη ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ ΚΩΝ/ΝΟ ηνπ Απνζηόινπ καο πξνζθόκηζε καδί κε 

ηελ έλζηαζή ηνπ ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ ζθύινπ ηνπ εθδνζέλ ηελ 10
ε
-10-2018 θαη  ελεκεξσκέλν έσο ηηο 

10/10/2019. Σν πξνβιεπόκελν δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλέξρεηαη ζηα 300 επξώ, ην νπνίν θαη δηαγξάθεηαη. 

           

 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔ ΜΔΛΗΒΟΗΑ  
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