
 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       ΑΓΗΑ,   2-3-2021 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ         ΑΡ. ΠΡ. 35 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

         ΑΡ.    33           

ΘΔΜΑ: «Δπηβνιή πξνζηίκνπ ιόγσ παξάβαζεο  

ηνπ άξζξνπ 4 παξ.7
 
α  θαη άξζξν 5 παξ.1 γ  ηνπ Ν. 4039/2012 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 

4235/14   » 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

1. Σελ ππ΄άξηζκ. 250/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκό Αληηδεκάξρσλ & Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ  ηνπ (άξζξν 59 Ν. 3852/2010) (ΑΓΑ:6ΩΠΦΩ6Η-ΝΔΜ) 

2. Σνλ πίλαθα δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ηνπ  άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4039/2012 (2-2-2012 ΦΔΚ αξ. 15) 

όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/14 

3. Σηο παξ. 5 θαη παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4039/2012 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο 

παξ. 4 θαη 5 αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4483/17 (ΦΔΚ 107/31.07.2017 ηεύρνο Α') 

4. Σελ από 01/11/2020 πξάμε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηνπ Ν. 4039/2012, όπσο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/14, ιόγσ παξάιεηςεο εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο 

ησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαζώο θαη κε θαηνρή ελεκεξσηηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο  έμη εκίαηκσλ 

ζθύισλ γηα ηελ νπνία ελεκεξώζεθε γξαπηώο ν θ.  ΛΗΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ  

θάηνηθνο Αγηνθάκπνπ κε ην ππ΄άξηζκ. 11416/17-11-2020 έγγξαθό καο γηα ηπρόλ ππνβνιή 

αληηξξήζεσλ 

5. Σν γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Σελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 3600€ (ηξηώλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ) πνπ επηβιήζεθε ζύκθσλα κε 

ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε,  ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην αξζξ.21 παξ.5 ηνπ Ν. 

4039/2012. 

Αλαιπηηθόηεξα, παξακέλνπλ ηα πνζά πνπ αθνξνύλ:  

 - ηελ Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ.7
 
α  θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1 γ  ηνπ Ν. 4039/2012, όπσο 

απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/14, ήηνη παξάιεηςε εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο 

ησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαζώο θαη κε θαηνρή ελεκεξσηηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο  έμη (6) εκίαηκσλ 

ζθύισλ  

Σν πξνβιεπόκελν δηνηθεηηθό πξόζηηκν αλέξρεηαη ζηα 600 επξώ αλά δών ζπληξνθηάο δειαδή 

ζπλνιηθά  3600  (ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα επξώ) θαη θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά ην κηζό, κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ παξαβάηε. 

  

Ο Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Αγξνηηθήο        

Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο 

 

ΚΡΑΝΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ   
ΚΟΗΝΟΠΟΗΔΗΣΑΗ: 

1.ΑΣ ΑΓΗΑ 

2.ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

3.ΛΗΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ  . θάηνηθνο Αγηνθάκπνπ 

Ο ΔΠΗΓΟΑ             Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

 


