ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΙΔΗΨΟΥ
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Αιδηψός ,
25/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 2131.2/866/2018
Αρ. Απόφασης:
47/2018
ΠΡΟΣ: κ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

Νικόλαο του Κων/νου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Λιμενάρχης Αιδηψού Πλωτάρχης Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος , έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α'/09-03-1999).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/13 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 173 Α'/08-08-2013).
3. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 91354/30-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄/ 30-082017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ.: 01/11-06-2018 Έκθεση Ελέγχου που κατατέθηκε από τους ελεγκτές στην Υπηρεσία
μας.
5. Την με Α.Π.: 2131.2/ 358 /11-06-2018 πρόσκληση για υποβολή υπομνήματος και το από 11-06-2018
αποδεικτικό επίδοσης αυτής στον έμπορο αλιευμάτων- ιχθυοπώλη ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο του

Κων/νου.
6. Το από 13-06-2018 απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε εμπρόθεσμα

Νικόλαος του Κων/νου .

7. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

ο ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιβάλλουμε στον έμπορο αλιευμάτων- ιχθυοπώλη ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο του Κων/νου με
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 626696

Α.Φ.Μ.:. 037171240, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ, πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ Ευρώ (500,00€),

σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/13 & σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 σε
συνδυασμό με την παράγραφο 2α΄ της Υ.Α. αριθ. 91354/30-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄/ 30-08-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την
11/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:30 , στο Λιμένα Βασιλικών Β. Εύβοιας, διαπιστώθηκε ότι: « Ως
έμπορος αλιευμάτων-ιχθυοπώλης διακινούσε ποσότητα νωπών αλιευτικών προιόντων (Κολιός) περί τα
είκοσι (20) κιλά με το υπό την ιδιοκτησία του αριθ. ΧΑΕ 4063 ΙΧ Φ/Γ αυτοκίνητο χωρίς αυτά να
συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης».
Tα ανωτέρω, δηλαδή η μη ύπαρξη των παραστατικών μεταφοράς αποτελούν παράβαση του άρθρου
36 παράγραφος 1 της Υ.Α. αριθ. 91354/30-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄/ 30-08-2017) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει και τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 2α΄ του
άρθρου 36 προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος εντός τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση αυτής.
Η απόφαση επί της τυχόν ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η
οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 26
του Ν. 4177/13, απαιτείται η καταβολή παραβόλου μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (eπαράβολο), σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1131/15 (ΕτΚ 1324 Β΄/ 24-06-2015) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών [Συμπλήρωση – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/13 (ΕτΚ 1675 Β΄/ 03-07-2013) «Όροι και
διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» όπως ισχύει, ποσού
ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβληθέντος προστίμου και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών το σχετικό ηλεκτρονικό παράβολο
(e- παράβολο) μαζί με αντίγραφο της κατατεθείσας προσφυγής.
Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν οι υπόχρεοι εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της παρούσας πράξης και σε κάθε
περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, προβούν σε καταβολή του προστίμου. Η
καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση των υποχρέων από κάθε δικαίωμα προσβολής
ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

Το πρόστιμο πρέπει να εξοφληθεί υποχρεωτικά με την έκδοση παραβόλου, μέσω της εφαρμογής
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1131/15 (Φ.Ε.Κ.1324 Β΄/24-06-2015)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών [Συμπλήρωση–Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/13 (Φ.Ε.Κ. 1675 Β΄/03-072013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»
όπως ισχύει], το δε εξοφλητικό e-παράβολο θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία μας εντός τριάντα
(30) ημερών, διαφορετικά θα θεωρηθεί ανεξόφλητο και θα βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής σας.
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ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ∆ΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

πληρωµή του προστίµου γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µέσω της
εφαρµογής e-παράβολο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων επιλέγοντας:
• Φορέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Κατηγορία παραβόλου: Πρόστιµα
• Τύπος παραβόλου: Πρόστιµα για αγορανοµική παράβαση
Εντός 30 ηµερών θα πρέπει να προσκοµίσετε στην Υπηρεσία µας το
έντυπο του πληρωµένου παραβόλου ώστε να γίνει ο έλεγχος και η
δέσµευση του, διαφορετικά το πρόστιµο θα βεβαιωθεί στη ∆.Ο.Υ.
υπαγωγής σας.
Η πληρωµή του e-παραβόλου πραγµατοποιείται µε τη χρήση του
µοναδικού κωδικού πληρωµής στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ., µε τη
χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωµένης κάρτας, µέσω της
ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.
Η

