
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4177/13 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 ΤΗΣ ΑΠΟΦΣΗΣ 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-
08-2017) ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1) Βάσει της υπ’ αριθ. 4675/30-7-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΗ97ΛΗ-0ΔΖ) απόφασης, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας επιβλήθηκε στο κατάστημα της εταιρείας 

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ REX ΙΚΕ»  που βρίσκεται στην οδό Τζιαρντίνι 12 στη Χαλκίδα, 

διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), σύμφωνα με το  άρθρο 76 

παρ. 10  της Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) διότι 

διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δε διέθετε προς χρήση  της πελατείας του το 

ειδικό έντυπο "ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ" σε ειδική θήκη, τοποθετημένη σε 

εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του 

καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 76 παρ. 1  της Απόφασης 91354/24-

8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). 

 

2) Βάσει της υπ’ αριθ. 4676/30-7-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΩ7ΛΗ-ΙΥΕ) απόφασης, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε .Εύβοιας επιβλήθηκε στον Παναγιώτη Μαργέτη που 

διατηρεί κατάστημα στην οδό Τσιριγώτη & Τζιαρντίνι στη Χαλκίδα, διοικητικό 

πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), σύμφωνα με το  άρθρο 76 παρ. 10  της 

Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) διότι διαπιστώθηκε ότι 

το κατάστημα δε διέθετε προς χρήση  της πελατείας του το ειδικό έντυπο 

"ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ" σε ειδική θήκη, τοποθετημένη σε εμφανές μέρος για 

τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος, κατά παράβαση 

του άρθρου 76 παρ. 1  της Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-

2017). 

 

3) Βάσει της υπ’ αριθ. 4664/30-7-2018 (ΑΔΑ: Ω2Α47ΛΗ-8ΟΧ) απόφασης, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε .Εύβοιας επιβλήθηκε στο κατάστημα της εταιρείας 

«ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη & 

Τζιαρντίνι 12 στη Χαλκίδα, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), 

σύμφωνα με το  άρθρο 76 παρ. 10  της Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 

2983/Β΄/30-08-2017) διότι διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δε διέθετε προς 

χρήση  της πελατείας του το ειδικό έντυπο "ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ" σε ειδική 

θήκη, τοποθετημένη σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την 

έξοδο του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 76 παρ. 1  της Απόφασης 

91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). 

 

4) Βάσει της υπ’ αριθ. 4663/30-7-2018 (ΑΔΑ: 6Δ747ΛΗ-ΗΚΘ) απόφασης, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε .Εύβοιας επιβλήθηκε στο κατάστημα της εταιρείας «Σ. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. – ΥΠΟΚ/ΜΑ 2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – 

CHILLBOX»  που βρίσκεται στην οδό Τζιαρντίνι 2 στη Χαλκίδα, διοικητικό 

πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), σύμφωνα με το  άρθρο 76 παρ. 10  της 

Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) διότι διαπιστώθηκε ότι 

το κατάστημα δε διέθετε προς χρήση  της πελατείας του το ειδικό έντυπο 

"ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ" σε ειδική θήκη, τοποθετημένη σε εμφανές μέρος για 

τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος, κατά παράβαση 

του άρθρου 76 παρ. 1  της Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-

2017). 


