
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιοικητικές κυρώσεις

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν

της Αποκεντρωµένης

τροποποιούµενος. 

2. Τις διατάξεις του Π

Περιφέρειας Βορείου

3. Τις διατάξεις του Ν

συντροφιάς και την

χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό

46 του Νόµου 4235/2014.

4. Τις διατάξεις της αριθ
τύπου του προϋπολογισµού

5. Το υπ αριθµ πρωτ.

Λέσβου που πρωτοκολλήθηκε

οποίο µας διαβιβάσθηκε

4039/2012». 

6. Την υπ αριθµ 1142/23

 

Επικυρώνουµε το βεβαιωθέν

ΑΒ936149 και Α.Φ

Καλλονή Λέσβου πρόστιµο

παραπάνω Πράξη Βεβαίωσης

παράγρ.1, περ.γ  του

Ν. 4235/2014, που αφορά

ενός αλόγου ιδιοκτησίας

Απορρίπτουµε την ένστασή

πρόστιµο επικυρώνεται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Πληρ.: Πετρίδου Παναγιώτα 

Τηλ.:2251046101 Fax: 2251047427

e-mail:ktiniatriki@pvaigaiou.gov.gr
 

 

κυρώσεις σύµφωνα µε τον Ν.4039/2012. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως

 

του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Βορείου Αιγαίου». 

του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα

και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση

χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε µε

 4235/2014. 

της αριθ.7028/9-2-2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253 Β) «Καθορισµός

προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

πρωτ.3834 της 23 Ιανουαρίου 2017 έγγραφο της ∆/νσης

πρωτοκολλήθηκε σε εµάς στις 02/02/2017(Α.Π.1741),

διαβιβάσθηκε η 63151 «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

 1142/23-01-2017 ένσταση του ενδιαφεροµένου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Επικυρώνουµε το βεβαιωθέν στον Κουγιού Λουκά του Παναγιώτη

και Α.Φ.Μ. 034210183 ∆.Ο.Υ. Καλλονής που κατοικεί

πρόστιµο ύψους  πεντακοσίων ευρώ (500,00) µε

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, για παράβαση του άρθρου

του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο

που αφορά στην παράλειψη τήρησης των κανόνων

ιδιοκτησίας του. 

την ένστασή του ως εκπρόθεσµη και το βεβαιωθέν

επικυρώνεται µε την παρούσα απόφαση και καταβάλλεται

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝ & 

: 2251047427 

gr 

Μυτιλήνη 25/05/2018 

Αριθ Πρωτ.: 10810 

 

ΠΡΟΣ 

ΚΟΥΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Καλλονή  Λέσβου 

 

ΚΟΙΝ. 

1. ∆ήµος Λέσβου 

∆/νση Οικονοµικών-Τµήµα

Ελευθερίου Βενιζέλου 13

Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση

∆/νση ∆ασών Λέσβου

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Αυτοδιοίκησης και 

όπως ισχύει 

Υπηρεσίας της 

τα αδέσποτα ζώα 

εκµετάλλευση ή τη 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

Καθορισµός του 

∆/νσης ∆ασών 

Π.1741), µε το 

Παράβασης του Ν. 

Παναγιώτη µε Α.∆.Τ. 

κατοικεί στην 

00,00) µε την 

του άρθρου 5, 

µε το άρθρο 46 του 

κανόνων ευζωίας 

βεβαιωθέν διοικητικό 

καταβάλλεται κατά το 

Τµήµα Εσόδων 

Βενιζέλου 13-17 

 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 

Λέσβου 

ΑΔΑ: 6ΦΝΤ7ΛΩ-81Θ



ήµισυ µέσα σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

παράβασης στο Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου Λέσβου. 

Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, το διοικητικό πρόστιµο 

καταβάλλεται στον δικαιούχο ∆ήµο Λέσβου χωρίς έκπτωση εντός προθεσµίας 

δύο µηνών. 

Αν και πάλι δεν καταβληθεί το οφειλόµενο ποσό, τότε, από τον ∆ήµο Λέσβου 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών, βεβαιώνεται υποχρεωτικά στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΦΝΤ7ΛΩ-81Θ
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