
 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      ΑΓΗΑ, 02-09-2021/10/2020  

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ        ΑΡ. ΠΡ. 309 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

         ΑΡ.  307/2021  

             

ΘΔΜΑ: «Δπηβνιή πξνζηίκνπ ιόγσ παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 7 θαη ηνπ αξζξ. 5 παξ. 1  ηνπ Ν. 

4039/2012 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/14   » 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

1. 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 

2. 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') 

3. Σελ από 19/08/2021 πξάμε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηνπ Ν. 4039/2012 όπσο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4235/14, ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε παξάιεηςε 

εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ δώνπ ζπληξνθηάο θαη ζηέξεζεο ηνπ βηβιηαξίνπ 

πγείαο απηνύ . ηδηνθηεζίαο  ηεο θ. ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΔΡΠΔΡΖ ηνπ Γεκεηξίνπ  

4. Σελ ππ΄αξηζκ. 9675/25-08-2021  αίηεζε ηεο ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΔΡΠΔΡΖ ηνπ Γεκεηξίνπ κε 

ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζζκίαο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

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

κεξηθή 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 ήηνη παξάιεηςε εκπξόζεζκεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο  ηνπ ελόο 

ζθύινπ ηνπ δηόηη ε  θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΗ ηνπ Δεκεηξίνπ καο πξνζθόκηζε καδί κε ηελ έλζηαζή ηεο ην 

πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο ( 937111000020918) εθδνζέλ ηελ 03/08/2020. Σν πξνβιεπόκελν 

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

- ηελ Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ήηνη κε θαηνρή ελεκεξσκέλνπ βηβιηαξίνπ πγείαο  δηόηη δηόηη ε  θ. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΗ ηνπ Δεκεηξίνπ καο πξνζθόκηζε καδί κε ηελ έλζηαζή ηεο ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ 

ζθύινπ ηνπ εθδνζέλ ηελ 02
ε
-08-2020 θαη  ελεκεξσκέλν έσο ηηο 02/08/2022.  Σν πξνβιεπόκελν δηνηθεηηθό 

πξόζηηκν αλέξρεηαη ζηα 300 επξώ, ην νπνίν θαη δηαγξάθεηαη. 

                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΓΗΑ 

 

ΑΝΣΩΝΖ Ν. ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ   
ΚΟΗΝΟΠΟΗΔΗΣΑΗ: 

1.ΑΣ ΑΓΗΑ 

2.ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

3. ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΔΡΠΔΡΖ, Κάηνηθνο θήηεο 

Ο ΔΠΗΓΟΑ             Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

 


