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Σαρ. Γ/λζε  : Τςειάληε 1 

Σαρ. Κώδηθαο : 351 31  ΛΑΜΗΑ 

Πιεξνθνξίεο : Βαζηιηθή Κνληνγεώξγνπ 

Αξ. ηει.        : 22313 51274 

Αξ. Fax        : 22313 51260 

E-mail           : danap-fth@pste.gov.gr 
 

ΘΔΜΑ  : " Δπηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4177/2013 (ΦΔΚ173/    
                Α/08-08-2013)" θαη  ηεο Τ.Α. Α2-718/28-07-2014  (ΦΔΚ 2090/Β/31-07-2014)"  

 
ΑΠΟΦΑΖ 

O   ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ   ΣΖ   ΓΗΔΤΘΤΝΖ   ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΣΖ  Π.Δ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ 
 

Έρνληαο ππόςε : 
 1.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο  Απηνδηνίθεζεο  θαη  ηεο  

   Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηνπ  Π.Γ.148/2010  (ΦΔΚ 241/Α) 
  «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 

2.Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 31404/14-06-05 «Απόδνζε ζηηο Ν.Α. πνζνζηνύ  ησλ  εηζπξαηηνκέλσλ  
     πξνζηίκσλ, ρξεκαηηθώλ πνηλώλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ επηβάιινληαη από απηέο, ζύκθσλα   
     κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 868 Β΄). 
  3. α)Σελ αξηζ. πξση.17/05-01-2011 απόθαζε  ηνπ  Πεξηθεξεηάξρε  ηεξεάο  Διιάδαο  κε  ζέκα   
    «Σνπνζεηήζεηο Πξντζηακέλσλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 
    β)Σελ αξ. νηθ. 156489/4234/13-07-2017(ΦΔΚ/η.Β/2485/19-07-2017) απόθαζε ηνπ    

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα «Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο 
εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 

    γ)Σελ αξ. νηθ.133799/3850/27-11-2014(ΦΔΚ/.Β/3254/04-12-2014) απόθαζε κε ζέκα 
«Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο ζε Πξντζηακέλνπο ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο»  

  4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4177/2013  (ΦΔΚ 173/A/08-08-2013)  « Καλόλεο  Ρύζκηζεο   ηεο  αγνξάο    
      πξντόλησλ   θαη  ηεο  παξνρήο  ππεξεζηώλ  θαη  άιιεο δηαηάμεηο», όπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη  
      ηζρύεη. 

5. Tηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. Α2–718/28-07-2014( ΦΔΚ 2090/Β/31-07-2014)«Κσδηθνπνίεζε Καλόλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη  Δκπνξίαο Πξντόλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Καλόλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) ». 

6. Σελ κε αξ.Φ.Δ.Δ./(νηθ.)3688/22-08-2017  Δληνιή    Διέγρνπ   ηνπ  Πξντζηακέλνπ ηεο   
      Τπεξεζίαο καο. 
7. Σελ  κε  αξηζκ. 20/22-08-2017 έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λ.4177/2013 θαη ηεο αξ. Α2-718/2014 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 
8. Σν  από 25/08/2017 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ησλ ειεγθηώλ  ηεο Τπεξεζίαο καο ζρεηηθά κε 

ππνβνιή  ηεο αλσηέξσ (7) ζρεηηθήο ζηελ Τπεξεζία. 
9. To γεγνλόο όηη ε επηρείξεζε  «ΓΔΛΖΕΖΖ Β. ΗΩΑΝΝΖ  Καληίλα Αλαςπθηήξην»  πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε Φάξνο ζηηο Ράρεο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο , βξέζεθε ηελ 22/08/2017 ζε  

γελόκελν  έιεγρν από ππαιιήινπο ηεο αλσηέξσ Τπεξεζίαο λα κελ έρεη αλαξηεκέλν 

ηηκνθαηάινγν ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ εμσηεξηθή όςε ηεο θύξηαο εηζόδνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

νύηε  θαη ζε θαλέλα άιιν ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο (έιιεηςε ηηκνθαηαιόγνπ) , θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 90  παξ. 2 ηεο Τ.Α.  Α2–718/28-07-2014 .  

   10.  Σελ  από   30/08/2017 εηζεγεηηθή έθζεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηεο Τπεξεζίαο καο. 
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 

      Δπηβάιινπκε ζηελ επηρείξεζε ««ΓΔΛΖΕΖΖ Β. ΗΩΑΝΝΖ  Καληίλα Αλαςπθηήξην»  πνπ 
βξίζθεηαη ζηε ζέζε Φάξνο ζηηο Ράρεο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο ,  κε  Α.Φ.Μ. 135111108,  Γ.Ο.Τ. 
Λακίαο,  δηνηθεηηθό πξόζηηκν  ρηιίσλ   επξώ  (1.000,00 €), ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ  90  ηεο Τ.Α. Α2-718/28-07-2014  (ΦΔΚ 2090/Β/31-07-2014) γηα  ηνλ  ιόγν  πνπ 
αλαθέξεηαη  ζην παξαπάλσ  (9)  ζρεηηθό, θαη απνηειεί παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ  2   ηνπ άξζξνπ 
90  ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο απόθαζεο .      
     Σν παξαπάλσ πξόζηηκν κπνξεί λα εμνθιεζεί ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. θαη ζα απνδνζεί  ζε 
πνζνζηό 50 % ζηνλ ΚΑΔ 3739 θαη ζε πνζνζηό 50 %  ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δ.Σ.Δ. Λακίαο IBAN GR 
4901107540000075454001985 ππέξ ηνπ  ΚΑΔ 64070 ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο . 

     Σν  ζρεηηθό δηπιόηππν είζπξαμεο λα πξνζθνκηζζεί ζηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο/ Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο 

Π.Δ. Φζηώηηδαο, δηαθνξεηηθά ζα θηλεζεί ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Δ.Γ.Δ.. 

    Σν ύςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ κεηώλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν ππόρξενο εληόο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, πξνβεί ζε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. Ζ 

θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππόρξενπ από θάζε δηθαίσκα 

πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

    Ζ παξνύζα απόθαζε επηβνιήο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ππόθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή  

ελώπηνλ ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο  κέζα 

ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.      
 Πεξίιεςε ηεο  παξνύζαο  λα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο   

Διιάδαο. 
 

                                                                                                             Ο   Πξντζηάκελνο  ηεο  Γ.Α.     
   ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΑΝΟΜΖ : 
   1.Φ. (Αηνκηθό Φάθειν)  
   2.Φ.31.3 
    

 

                                   
                            
 
                                      Κ.   Σζαθσλίηεο 
      

    
    Πίλαθαο Απνδεθηώλ γηα  ελέξγεηα  
 - Γηεύζπλζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
   ( γηα αλάξηεζε πεξίιεςεο ηεο απόθαζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ). 

 
     Πίλαθαο  Απνδεθηώλ γηα  θνηλνπνίεζε  
   1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηώηηδαο  
   2. Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο 
   3  Γειεδήζεο Β. Ησάλλεο   (κε απόδεημε)   
      Μεηάθνπ 1  
     Δπμεηλνύπνιε Μαγλεζίαο  
     Σ.Κ.  37 100   
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