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Αναρτητέα στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και στις Ανακοινώσεις ΔΑΠΕΞ

Συν. σελ. : 2
Προς : 1/2) ΣΤΡΑΓΑΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
bazizz2009@gmail.com
2/2) Μαρίνα Παυλίδου
marinapavlidou@gmail.com
Κοιν.: 1/2) ΔΟΥ Ξάνθης
doy.xanthis@aade.gr
2/2) Δ/νση Διοικ.-Οικον. ΠΕ Ξάνθης
dioik.oikon.xanthi@pamth.gov.gr
Αρχείο : Φ14.130 (Κτίριο 5 - ΝΑ 183/88)

Θέμα: Επιβολή στην ΣΤΡΑΓΑΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099493558, διοικητικού προστίμου για παράβαση του ν. 3054/2002.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του/της:
1. ν. 3054/2002 ΦΕΚ Α230, “Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. υ.α. Δ2/16570/2005 ΦΕΚ Β1306, “Κανονισμός Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. υ.α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010 ΦΕΚ Β1039, “Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ
230Α'), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων”.
4. π.δ. 144/2010 ΦΕΚ Α237, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και
ιδιαίτερα το άρθρο 22 «Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων».
5. Δ.Δ. οικ. Δ.Δ. οικ. 4697/2019 ΦΕΚ Β4064 απόφασης Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα «Μεταβίβαση
άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, στους
Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» και ιδιαίτερα το άρθρο 4 για το Τμήμα
Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
Και τα ακόλουθα στοιχεία:
6. αρ. πρωτ. 34123/394/11.02.2021 καταγγελία Θ* Σ* για την λειτουργία εμπορικής αποθήκης σε κτίριο της ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.
7. αρ. πρωτ. 34123/394/05.03.2021 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης με θέμα «Έκθεση αυτοψίας στις
17.02.2021 για την διερεύνηση της α.π. 34123/394/11.02.2021 συνημμένης καταγγελίας του Θ* Σ*.»
8. αρ. πρωτ. 46652/522/24.02.2021 Ερωτηματολόγιο της ΣΤΡΑΓΑΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ για την έγκριση
εγκατάστασης και την γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου.

ΑΔΑ: ΨΚΛΠ7ΛΒ-9ΝΗ

9.

αρ. πρωτ. 46652/522/10.03.2021 απάντηση της Υπηρεσίας μας στο σχετ. 8.

10. αρ. πρωτ. εισερχ. 75240/875/29.03.2021 έγγραφο της Μαρίνας Παυλίδου, πληρεξούσιας δικηγόρου
της εταιρείας, όπου διατυπώνει τις εξηγήσεις / απόψεις κατά του σχετ. 7.
11. αρ. πρωτ. οικ. 75240/875/12.05.2021 Έκθεση αιτιολογημένης εισήγησης για την έκδοση αποφάσεων
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην ΣΤΡΑΓΑΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099493558, για παραβάσεις
των ν. 4302/2014, 3982/2011 και 3054/2002, που καταγράφηκαν στην α.π. 34123/394/05,03.2021 «Έκθεση αυτοψίας στις 17.02.2021 για την διερεύνηση της α.π. 34123/394/11.02.2021 συνημμένης καταγγελίας του Θ******* Σ******.».
Αποφασίζουμε
Επειδή η ΣΤΡΑΓΑΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 099493558, όπως αναλυτικά και αιτιολογημένα στοιχειοθετείται στο σχετ. 11, ασκούσε την δραστηριότητα της λιανικής εμπορίας (διανομής) εμφιαλωμένων υγραερίων, χρησιμοποιώντας υπαίθριο χώρο πίσω από το μισθωμένο κτίριο της ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε, με οικοδομική ΝΑ 183/88 (WGS84 41.110528, 24.899972, εκτός πόλης/οικισμού και
εκτός πολεοδομικού/ρυμοτομικού σχεδίου), κατά παράβαση του ν. 3054/2002, και συγκεκριμένα χωρίς την απαιτούμενη άδεια διανομής της παρ. 3 του άρθ. 4, όπως εξειδικεύεται στο άρθ. 7, της επιβάλλουμε διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) από το οποίο
α) το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) εξοφλείται εφ’ άπαξ εντός δύο ημερολογιακών μηνών με πρώτο μήνα τον αμέσως επόμενο του μήνα έκδοσης της παρούσας, με τραπεζική πληρωμή στον λογαριασμό GR3201723520005352052991139 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον ΚΑΕ
2351.4219.0001 «Έσοδα Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης/Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές/Διάφορα
Πρόστιμα» και
β) το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) εισπράττεται από την ΔΟΥ Ξάνθης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με
πίστωση στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» του Κρατικού Λογαριασμού.
Η εταιρεία αφού πληρώσει το πρόστιμο να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εξόφλησής του εντός της δίμηνης προθεσμίας η Υπηρεσία μας θα αποστείλει χρηματικό κατάλογο στην ΔΟΥ Ξάνθης, προκειμένου να βεβαιώσει την οφειλή και να επιδιώξει την είσπραξη του χρέους,
όπως επιβάλλει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Κατά της απόφασης αυτής η εταιρεία δικαιούται να ασκήσει ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης μέσω της Υπηρεσίας ειδική διοικητική προσφυγή του άρθ. 25
του ν. 2690/1999 για έλεγχο μόνο της νομιμότητάς της, αποκλειστικά και μόνο εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθ. 15 παρ. 5 του ν. 4442/2016 και τα άρθρα 227 και 238 του ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν με τα άρθ. 118 και 131 του ν. 4555/2018 αντίστοιχα.
Ανεξάρτητα αν η εταιρεία ασκήσει ειδική διοικητική προσφυγή, δικαιούται να προσφύγει δικαστικά
κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 17 του ν. 3054/2002.
Η απόφαση αναρτάται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης στον
ιστότοπο www.pamth.gov.gr της ΠΑΜΘ.
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