ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 95 RON
ΑΠΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την αρ. πρωτ. 256128/3507/15-09-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(500.000,00 € ) στην επιχείρηση, πρατήριο υγρών καυσίμων
με την επωνυμία
«TSAFOUROS OIL-ΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ », με έδρα το 810 ΧΛΜ Ε.Ο.
ΠΑΤΡΩΝ –ΠΥΡΓΟΥ, Λατίφι Αμαλιάδας του Ν. Ηλείας, διότι σε δειγματοληψία που
πραγματοποιήθηκε στη βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, διαπιστώθηκε η κατοχή, διακίνηση και η
εμπορία ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ- ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ κατά παράβαση του άρθρου 20
«Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων» του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς Προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα ελήφθη εις διπλούν δείγμα Βενζίνης Αμόλυβδης 95 RON
(
αριθμός δείγματος 456/31-01-2020 ) το οποίο εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία
Πειραιά, Τμήμα Β΄ και βρέθηκε σύμφωνα με την αριθμ.30/020/000/595/2020/25-02-2020
γνωμάτευσή της δείγμα ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 95 RON ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ σε ποσοστό 100% περίπου, με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου
υψηλού θείου που περιέχουν αιθανόλη και μεθανόλη διότι 1) δεν περιέχει τον
ιχνηθέτη κινιζαρίνη , 2) περιέχει αιθανόλη σε ποσοστό 15,5% v/v αντί του μεγίστου
επιτρεπόμενου 10% και μεθανόλη σε ποσοστό 9,5% v/v αντί του μεγίστου3% v/v, 3)
έχει περιεκτικότητα σε οξυγόνο 11,5% v/v αντί της μεγίστης επιτρεπόμενης 3,7% v/v
4) έχει συμπύκνωμα 72%v/v στους 70ο C αντί του μεγίστου 52% v/v και 85%v/v
στους 100o C αντί του μεγίστου 72% v/v 5) περιέχει θείο σε συγκέντρωση 23,6mg/kg
αντί του μεγίστου10,0 mg/kg ( Απόφαση Α.Χ.Σ. 147/2015 ΦΕΚ 293/Β/2016, Απόφαση
Α.Χ.Σ. 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012 Απόφαση Α.Χ.Σ. 77/2016, ΦΕΚ 4217/Β/2016.
Το έγγραφο, συνοδευόταν από την από 10/6/2020 «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ», με γνωμάτευση Β δείγμα : ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON
ΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών κλασμάτων
πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη και αιθανόλη διότι, 1) δεν περιέχει τoν ιχνηθέτη
κινιζαρίνη αντί της ελάχιστης συγκέντρωσης 3,0 mg/L, 2)έχει περιεκτικότητα σε
οξυγόνο 11,2% m/m
αντί της μέγιστης
επιτρεπόμενης 3,7% m/m, 3) έχει
περιεκτικότητα σε μεθανόλη 9,2% v/v αντί της μεγίστης επιτρεπόμενης 3,0% v/v 4)
έχει περιεκτικότητα σε αιθανόλη 15,5%v/v αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης 10,0%
v/v 5) περιέχει θείο σε συγκέντρωση 22,3mg/kg αντί της μεγίστης επιτρεπόμενης
συγκεντρώσεις 10 mg/kg και 6) παρουσιάζει συμπύκνωμα σε 70οC στους 72% v/v
αντί του μεγίστου 52 % v/v και συμπύκνωμα σε 100ο C 85% v/v αντί του μεγίστου
72% v/v .
( Απόφαση Α.Χ.Σ. 147/2015 ΦΕΚ 293/Β/2016, Απόφαση Α.Χ.Σ. 316/2010 ΦΕΚ
501/Β/2012 Απόφαση Α.Χ.Σ. 77/2016, ΦΕΚ 4217/Β/2016.

