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                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                  
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Χαλκίδα : 27-02-2014 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: Γ΄ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Αρ. πρωτ.:  252 
Ταχ. ∆/νση. : Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας.  : 34100    
Πληροφορίες. : Νικόλαος Κολοκούρης Προς : Ανδρέα Τσελεκούνη  
Τηλέφωνο. : 22213 – 53509,515  του Αντωνίου 
Fax. : 22210 – 36041,36051  Μαλεσίνα Λοκρίδας 
e-mail. : kolokouris.n@naevias.gr             Τ.Κ 35001 

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ            
 

ΘΕΜΑ: «Επιβολή ∆ιοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2093/92» 
 
 
    Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
β) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α΄). 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)  «Σχέσεις κράτους - Πολίτη». 
δ) Τις διατάξεις του Π.∆. 18/1993 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υπουργού 

Εµπορίου». 
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.2093/92 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Περί διαρρυθµίσεων 
στην έµµεση φορολογία ........» 

στ) Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.31404/14-06-2005 (ΦΕΚ 868 Β΄) «Απόδοση στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττοµένων προστίµων, χρηµατικών ποινών και 
προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 
2946/2001». 

ζ) Την υπ’αριθ.802/126/20-1-2011 (ΦΕΚ 139 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
«Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες…….» 

η) Την υπ’ αριθ. 40795/1794/10-4-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη µε θέµα «Ορισµός 
Αναπληρωτή Προϊσταµένου στη ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» 

θ) Την υπ’ αριθ.117115/2839/17-10-2013 απόφαση Περιφερειάρχη «Παροχή εξουσιοδότησης 
στον Προϊστάµενο ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας» 

ι) .Το υπ’ αριθ. ∆.Α./Φ.30.Γ/5973/11-11-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε  
   Φθιώτιδας-Τµήµα Εµπορίου Τουρισµού 

ια) Το υπ’ αριθµ. 6744/18-11-2013  έγγραφό της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας «Περί 
γραπτών εξηγήσεων» 

ιβ) Το από 21-12-2013 αποδεικτικό επίδοσης 
      ιδ) Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας γραπτές εξηγήσεις 
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Σελίδα 2 από 2 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

     Επιβάλλουµε πρόστιµο δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα τριών ευρώ και 

πενήντα ενός λεπτών (14.673,51 €)  στον Ανδρέα Τσελεκούνη του Αντωνίου   µε ΑΦΜ 

052055936 -  ∆.Ο.Υ. Λαµίας  διότι το φορτηγού αυτοκίνητο µε αριθµό πινακίδων κυκλοφορίας 

ΕΚΕ – 2044 Ιδιοκτησίας του, περιείχε στη δεξαµενή του (ρεζερβουάρ) και χρησιµοποιούσε για 

την κίνησή του 200 λίτρα πετρελαίου κίνησης  δείγµα του οποίου εξετάσθηκε από την ∆΄ 

Χηµική Υπηρεσία του Πειραιά και χαρακτηρίσθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ  µε 

πετρέλαιο θέρµανσης σε ποσοστό 25% περίπου.  

     Το πρόστιµο αυτό πρέπει να καταβληθεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοση της 

παρούσας, στην ∆.Ο.Υ. Λαµίας και θα εισαχθεί κατά 50%, µε Κ.Α.Ε. 3739, και κατά 50% µε 

Κ.Α.Ε. 64070 και θα αποδοθεί στο λογαριασµό Ε.Τ.Ε ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ   GR04 0110 7540 0000 

7545 4006 190. 

     Το πρωτότυπο του σχετικού διπλότυπου να προσκοµισθεί στην Υπηρεσία, αµέσως µετά την 

καταβολή του. 

       Σύµφωνα µε τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010, η ανωτέρω απόφαση υπόκειται σε 

Ειδική ∆ιοικητική Προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την επίδοσή της, και σε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την επίδοσή της, µε 

παράλληλη κοινοποίηση στην υπηρεσία µας. 

                                                                
                                                                                                          Μ.Ε.Π. 
                                                                          Ο Αν/της Προϊστάµενος ∆/νσης Ανάπτυξης 
                                                                                                          α.α 
 
 
                                                                                                Μαρία Μάστορη 
                                                                                   ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε Β΄β. 
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