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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π.Α.Μ.Θ. 21.07.2022
Α. Π.: οικ. 218083/2266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τ.Κ.

: 671 33 ΞΑΝΘΗ

Τ.Θ.

: 148

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Παναγιώτα Κοκκαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: 25413-50172

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

: kokkalidou@xanthi.gr

Θέμα:

"Επιβολή προστίμου"

ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΟΟΥΖ
Α.Φ.Μ.: 137873159
Δ.Ο.Υ.: ΞΑΝΘΗΣ
Είδος: Μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής διπλών κρυστάλλων και ρολών.
Θέση: Ν. Ζυγός, Δήμος Αβδήρων, Ν. Ξάνθης, Συντεταγμένες WGS 88: 41.122276, 24.907588
Αριθμός Φακέλου: Φ14.811
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.".
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α237/2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης."
3. Τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.1. ΔΔ.οικ.:4697 (ΦΕΚ 4064/τ.Β’/2019) "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων
εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης."
3.2. αριθ. Δ.Δ.οικ.366784/5908 (ΦΕΚ 1125/ΥΟΔΔ/2021) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και υπευθύνων
τομέων δράσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3.3. Δ.Δ. 1381/20.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΘ7ΛΒ-ΤΡ), "Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές
μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης".
3.4. oικ. 2/03.01.2011 (ΦΕΚ Β166/2011), "Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.".
3.5. Δ.Δοικ. 22/05.01.2011 (ΦΕΚ Β133/2011), "Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Π.Ε. Ξάνθης."
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."
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5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α230/07.12.2016) “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.”
7. Την Υ.Α με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ
158Β΄/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και
την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
8. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το N.Δ. 356 (ΦΕΚ 90/τ.Α/05.04.1974) "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τη με αρ. πρωτ. 2860/25.08.2016 (ΑΔΑ: 6ΠΩ27ΛΒ-3ΤΙ) Υπεύθυνη Δήλωση Συνέχισης Λειτουργίας
μονάδας επεξεργασίας και κατασκευής διπλών κρυστάλλων και ρολών με την επωνυμία ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ
ΝΤΕΜΗΡ & ΣΙΑ ΟΕ, στο Ν. Ζυγό, Δήμου Αβδήρων.
11. Την από 28.06.2022 και με αρ. 1249923 (ver. 2) Γνωστοποίηση Λειτουργίας για αλλαγή φορέα της
μονάδας σε ΟΟΥΖ ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ με ΑΦΜ 137873159 από πρώην ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΝΤΕΜΗΡ & ΣΙΑ ΟΕ,
ΑΦΜ: 998734540.
12. Την από 30.06.2022 και με αρ. πρωτ. οικ. 194281/1985 Γνωστοποίηση Απόψεων από την Υπηρεσία μας,
στην οποία αναγραφόταν ότι η μεταβίβαση της επιχείρησης ολοκληρώθηκε στις 31.03.2022, συνεπώς,
παρήλθε άπρακτο το χρονικό διάστημα των 10 ημερών σύμφωνα με το Ν. 4442/2016, εντός του οποίου
ο παλαιός και ο νέος φορέας όφειλαν να ενημερώσουν την αδειοδοτούσα αρχή για την αλλαγή αυτή και
καλούσε τους εμπλεκόμενους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους.
13. Το γεγονός ότι η παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας στην
Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών, αποτελεί παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 (αλλαγή του
φορέα δραστηριοτήτων) του Ν.4442/2016 (Α΄230), οπότε επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του
άρθρου 15 αυτού και στους δύο εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α με αριθμ.
64618/856/Φ15 (Β’2278/2018), του οποίου ο υπολογισμός περιγράφεται παρακάτω.
14. Το γεγονός ότι έως και τις 20/07/2022 δεν έχουν υποβληθεί απόψεις στην Υπηρεσία μας.
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = Τιμή βάσης × Συντελεστής επιπέδου παράβασης × Συντελεστής μεγέθους × Συντελεστής
κινδύνου
Όπου:
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ = πεντακόσια (500) ευρώ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ = 4 (για παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ = 0,5 (Εγκατάσταση έως 10 εργαζομένους)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ = 1
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = 500 × 4 × 0,5 × 1= 1.000,00 €
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 (αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων) του Ν. 4442/2016 (Α΄230),
μειώνουμε το πρόστιμο στο ήμισυ του υπολογιζόμενου, δηλαδή 500,00€ έκαστην.
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Α π οφ ασ ί ζ ου μ ε
Επιβάλλουμε στην επιχείρηση με την επωνυμία ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΟΟΥΖ, ΑΦΜ: 137873159, πρόστιμο
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), καθώς πραγματοποιήθηκε αλλαγή του φορέα της μονάδας χωρίς
την εμπρόθεσμη ενημέρωση της υπηρεσίας μας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 «Αλλαγή
του φορέα δραστηριοτήτων» του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
(http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth) ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με
το άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α230/2016) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α87/2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Το πρόστιμο αυτό να καταβληθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της παρούσης,
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας σας και θα εισαχθεί κατά το ήμισυ στον Κρατικό
Προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε. 1560989001 και κατά το υπόλοιπο μισό στον Κωδικό 64149 της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Π.Ε. Ξάνθης. Το σχετικό διπλότυπο να προσκομισθεί στην υπηρεσία
μας, αμέσως μετά την καταβολή του.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο,
προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του κατά τις διατάξεις του N.Δ. 356 (ΦΕΚ 90/τ.Α/05.04.1974) "Περί
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων" (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΟΟΥΖ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο).
Αρχείο Τμήματος Φ14.811

