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ΘΕΜΑ:

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στον κ. Τρίγγο
Κωνσταντίνο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. To Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010).
3. Την με αριθ. πρωτ. 115866/2330/26-4-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» (ΑΔΑ ΒΕΝΗ7Λ6-ΞΞΟ).
4. Το Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και
άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013).
5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/Α/9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ
97/Α/17-5-1999).
7. Το άρθρο 16 του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2011).
8. Την υπ’ αριθ. Α2-861/14-8-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2044/Β/22-8-2013).
9. Την με αριθμό 31404/14-06-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απόδοση στις Ν.Α. ποσοστού
των εισπραττόμενων προστίμων χρηματικών ποινών & προσαυξήσεων που επιβάλλονται από
αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2946/2001» (ΦΕΚ 868/Β/27-06-2005).
10. Το Ν. 2960/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α/18-12-2001),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. 1063/2008 Απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Την υπ’ αριθ. 672/2011 Απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Το υπ’ αριθ. 17/1-3-2014 πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Σελ. 1 από σελιδες 4

: 68576-2

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 60845/1834/4-3-2014 έγγραφό μας.
15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 63808/1880/7-3-2014 έγγραφό μας.
16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30/059/928/31-03-2014 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Πατρών με την
συνημμένη σε αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. 30/059/928/21-3-2014 έκθεση εξέτασης δείγματος.
17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. πρωτ. 99646/3005/9-5-2014 έγγραφό μας με το οποίο ανακοινώθηκε το
αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης του υπ’ αριθ. 17/2014 δείγματος στους ενδιαφερόμενους.
18. Το από 12-5-2014 αποδεικτικό επίδοσης του -17.- σχετικού στον κ. Μιχαήλ Θεοδωρόπουλο.
19. Το από 12-5-2014 αποδεικτικό επίδοσης του -17.- σχετικού στον κ. Κωνσταντίνο Τρίγγο.
20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 129995/3773/4-6-2014 έγγραφό μας, με το οποίο ενημερώσαμε την Χημική
Υπηρεσία Πατρών ότι α) δεν αιτήθηκε η κατ’ έφεση εξέταση του υπ’ αριθ. 17/2014 δείγματος
και β) το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης θεωρείται οριστικό.
21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 183421/5514/4-7-2014 εντολή ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4177/2013.
22. Την υπ’ αριθ. 408/4-7-2014 έκθεση ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4177/2013.
23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 184672/5546/8-7-2014 έγγραφό μας με το οποίο κλήθηκε ο Τρίγγος
Κωνσταντίνος για την υποβολή γραπτών εξηγήσεων αναφορικά με την διαπιστωθείσα στην
-22.- σχετική έκθεση ελέγχου παράβαση.
24. Το από 8-7-2014 αποδεικτικό επίδοσης του -23.- σχετικού στον κ. Τρίγγο Κωνσταντίνο.
25. Το γεγονός ότι ο κ. Τρίγγος Κωνσταντίνος δεν υπέβαλε, εντός της προθεσμία που τέθηκε με το
-23- σχετικό, τις απόψεις του για την διαπιστωθείσα παράβαση στην Υπηρεσία μας.
Αφού σκεφτήκαμε:
Επειδή το υπ’ αριθ. 17/2014 δείγμα τσίπουρου, το οποίο ελήφθη από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας
την 1-3-2014 από το αναψυκτήριο ιδιοκτησίας του κ. Τρίγγου Κωνσταντίνου, το οποίο
βρίσκεται στην οδό Ρ. Φεραίου 89 στην Πάτρα, χαρακτηρίστηκε από την Χημική
Υπηρεσία Πατρών ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι «αν και έχει παραχθεί από μικρό
αποσταγματοποιό (διήμερο) δεν διατίθεται χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε
μορφής τυποποίηση αλλά εμφιαλωμένο σε πλαστική φιάλη με πώμα κατά παράβαση του
Ν. 2969/2001, άρθρο 7, μέρος Ε εδαφ. 8».
Επειδή ο κ. Τρίγγος Κωνσταντίνος προμηθεύτηκε το δειγματισθέν προϊόν από τον κ.
Θεοδωρόπουλο Μιχαήλ, ιδιοκτήτη κάβας ποτών - παντοπωλείου, ο οποίος το αγόρασε
χύμα από την παραγωγό Θεοδωροπούλου Σοφία.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Ε8 του Ν. 2969/2001 «η διάθεση του διήμερου τσίπουρου
στην κατανάλωση πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παραγωγούς ή από τους
αγοραστές με τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 της υπ’ αριθ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης
«Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
για την διάθεση του τσίπουρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281
Α΄) και της υπ’ αριθμ. 3010878/1396/0029/25-6-2003 (ΦΕΚ 832) Υπουργικής Απόφασης.
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Επειδή η παραβάτες του άρθρου 64 παρ. 3 της υπ’ αριθ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής
Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ ανά
παράβαση [άρθρο 64 παρ. 4 της Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης].

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιβάλλουμε διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2000,00) ευρώ στον κ. Τρίγγο
Κωνσταντίνο, με Α.Φ.Μ. 102169707 (Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών), ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης που
εδρεύει στην οδό Ερμού 52 στην Πάτρα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.
 Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της, η οποία θα
πρέπει να κατατεθεί απευθείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου με παράλληλη κοινοποίηση στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας,
προκειμένου η τελευταία να μην προβεί, μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, στη
βεβαίωση του προστίμου. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της.
 Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, υπόκειται σε
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από την κοινοποίησή της.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν
αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση
απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που
εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με
την περίπτωση.
Τόσο η προσφυγή (μετά του αποδεικτικού κατάθεσης) όσο και η απόφαση αναστολής του
προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας, προκειμένου να
μην προβούμε στη βεβαίωση ολόκληρου του επιβληθέντος χρηματικού προστίμου στην
Δ.Ο.Υ.
 Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ (ήτοι

#1.000,00# ευρώ) εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, προβεί σε καταβολή του
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προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από
κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
Το ανωτέρω πρόστιμο να πληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει η αναφερόμενη
επιχείρηση, με σαφή αναφορά στην παρούσα Απόφασή μας αναγράφοντας στο
διπλότυπο είσπραξης τον αριθ. πρωτοκόλλου της παρούσας, και να αποδοθεί:
- κατά ποσοστό 50% στον κωδ. εσόδου 3739 και
- κατά ποσοστό 50% στον κωδ. εσόδου 64021 υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Π.Ε. Αχαΐας (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα 225, στο Λογαριασμό
225/545358-50, ΙΒΑΝ GR28 0110 2250 0000 2255 4535 850), και
να προσκομιστεί με αίτηση του ελεγχόμενου στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας,
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού το πρωτότυπο αποδεικτικό πληρωμής, από την οποία
θα παραλάβει βεβαίωση εξόφλησης.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας

Φάρες Μπεσαράτ
Πολ/κος Μηχ/κος
ΠΕ1 με Β!β
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Πλ. Κάνιγγος
101 81 Αθήνα
2. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
κ. Γεν. Διευθυντή Κωνσταντίνο Κόλλαρη
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Χημική Υπηρεσία Πατρών
Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
26443 Πάτρα
Εσωτερική Διανομή
1. Χ.Α.
2. Διευθυντής
3. Bernd Gersch
4. Επιστρεπτέο
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