
 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       ΑΓΗΑ,  25/05/2020 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ         ΑΡ. ΠΡ. 112 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

         ΑΡ. 109 /2020              

ΘΔΜΑ: «Δπηβνιή πξνζηίκνπ ιόγσ παξάβαζεο  

ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 7 άξζξνπ 5, παξ. 1 πεξ. α’   ηνπ Ν. 4039/2012» 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

1.Σελ ππ΄άξηζκ. 354/2019 απόθαζε  Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκό Αληηδεκάξρσλ & Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ (άξζξν 59 Ν. 3852/2010) (ΑΓΑ:9ΥΡΦΩ6Η-753) 

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 16/05/2020  πξάμε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηνπ Ν. 4039/2012, ιόγσ παξάιεηςεο 

εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δώσλ ζπληξνθηάο, γηα ηελ νπνία ελεκεξώζεθε γξαπηώο 

o θ. MEMA CLIRIM ηνπ LUTFI, θάηνηθνο Βειίθαο, θ. Μειηβνίαο κε ην ππ΄άξηζκ. 4163- 20/05/2020 

έγγξαθό καο γηα ηπρόλ ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

5. Σελ ππ΄αξηζκ.4268/25-05-2020 αίηεζε –έλζηαζε ηνπ MEMA CLIRIM ηνπ LUTFI κε ηα 

επηζπλαπηόκελα πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζθύισλ ηνπ, αθηηα κηγαο (ιεπθό) θαη 

πηηκπνπι (ιεπθν θαθε)   

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

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

ηελ δηαγξαθή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 600€ (εμαθνζίσλ επξώ) πνπ επηβιήζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

βεβαίσζε.   

Αλαιπηηθόηεξα, δηαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αθνξνύλ:  

 - ηελ Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 7 θαη ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 πεξ. α’ ηνπ Ν. 4039/2012 ήηνη 

παξάιεηςεο εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο δηόηη ν  MEMA CLIRIM ηνπ LUTFI, καο 

πξνζθόκηζε καδί κε ηελ έλζηαζή ηνπ ην πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 937111000009935. 

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

 

- ηελ Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 7 θαη ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 πεξ. α’ ηνπ Ν. 4039/2012 ήηνη 

παξάιεηςεο εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο δηόηη ν  MEMA CLIRIM ηνπ LUTFI, καο 

πξνζθόκηζε καδί κε ηελ έλζηαζή ηνπ ην πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 937111000007676. 

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

  

 Ο Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Αγξνηηθήο        

Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο 

 

ΚΡΑΝΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ   
ΚΟΗΝΟΠΟΗΔΗΣΑΗ: 

1. ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

Ο ΔΠΗΓΟΑ             Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

2. MEMA CLIRIM ηνπ LUTFI. θάηνηθνο Βειίθαο 

Ο ΔΠΗΓΟΑ             Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

 


