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Μεσολόγγι 27- 03- 2012
Αριθ.Πρωτ.:ΔΑΝ-58155/1242

:Κύπρου 1,Μεσολόγγι
: 30 200
:Κ. Σακαρέλου Μούρκα
: 26313-61137
: 26313-61663

ΘΕΜΑ: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3377 /2005
(άρθρο 3 παρ. 2)>>.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ΦΕΚ 225 Α /2010».
3. Την υπ΄ αριθμό 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ 2513/Β/7-11-2011) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες.
4. Το Ν.3377/05 (ΦΕΚ-202 Α/19-8-2005) <<Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς >> και
ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.2.
5. Τo N. 3557/07.και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 1.
6. Το Π.Δ. 254/05 <<Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)>> και
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4.
7. Την με αριθμό πρωτ. ΔΑΝ-246960/4284/29-12-2011 άδεια άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου στον παραγωγό Καραπάνο Κων/νο του Αντωνίου.
8. Το με αριθμό πρωτ. 3859/01-02-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του
Δήμου Κεφαλλονιάς, με το οποίο μας καταγγέλεται ότι ο Κων/νος Καραπάνος του
Αντωνίου, κάτοικος Αγίου Θωμά Μεσολογγίου και κάτοχος της προαναφερόμενης άδειας,
ενεργεί στάσιμο εμπόριο στην πόλη του Αργοστολίου ,εμπορευόμενος τα προϊόντα του επί
πολλές ώρες στο ίδιο σημείο, κατά παράβαση του Ν.3557/07 άρθρο 12 παρ.1.
9. Το με αριθμό πρωτ. ΔΑΝ 36981/775/21-02-2012 έγγραφό μας περί ΄΄πρόσκλησης για
παροχή γραπτών εξηγήσεων΄΄ και την από 8 Μαρτίου 2012 απάντησή του, με την οποία
αποδέχεται ότι ΄΄σταθμεύει για κάποιες ώρες, ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες του,οι
οποίοι ξέρουν ότι θα τον βρουν στο συγκεκριμένο σημείο και ότι δεν καταλαμβάνει χώρο
δημοτικό ή ιδιωτικό΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ

Επιβάλλουμε πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ, υπέρ του Δημοσίου, στον Καραπάνο
Κωνσταντίνο του Αντωνίου με Α.Φ.Μ.037972910 , Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, κάτοικο Αγίου
Θωμά Μεσολογγίου , επειδή κατά τον έλεγχο που έγινε από την Δημοτική Αστυνομία του
Δήμου Κεφαλληνίας, διαπιστώθηκε ότι ενεργούσε στάσιμο εμπόριο στην πόλη του
Αργοστολίου, αν και κάτοχος άδειας υπαίθριου παραγωγού (πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου)
κατά παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 3557/07 καθώς επίσης χωρίς άδεια κάλυψης
χώρου από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα , όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 4 του
Π.Δ. 254/05.
Το ανωτέρω πρόστιμο να πληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο αναφερόμενος
παραγωγός , κατά ποσοστό 50%( 150 € ) στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3739 και
κατά ποσοστό 50%( 150 € ) στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 64021 υπέρ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και να προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας το σχετικό
αντίγραφο Διπλότυπο Είσπραξης.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο,
μέσα σε 20 ημέρες από την επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο. Το αργότερο σε 5
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής,ο ενδιαφερόμενος καταθέτει
στην Υπηρεσία επίσημη πιστοποίηση του Πρωτοδικείου για εμπρόθεσμη προσφυγή
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 2323/1995.
Επίσης η ανωτέρω απόφαση υπόκειται σε Διοικητική Προσφυγή ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010,
εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
Μετά την πάροδο των παραπάνω οριζομένων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής, το
ποσό του προστίμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί
εισπράξεως εσόδων των Περιφερειών.
Εσωτερική Διανομή:
1)Φ. Χ.Α.
2)Φ. προστίμων.
3)Φ. πλανόδιων παραγωγών.
4)Φ. Κ. Σακαρέλου.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Αποδέκτης :
Κο Καραπάνο Κων/νο του Αντωνίου
Άγιος Θωμάς Μεσολογγίου
30 200 Μεσολόγγι
(Με απόδειξη παραλαβής)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1)κο Απόστολο Κατσιφάρα
Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28,Τ.Κ. 26441,ΠΑΤΡΑ.
2)κο Αγγελόπουλο Γεώργιο
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 28,Τ.Κ.26441,ΠΑΤΡΑ.
3)κο Κόλλαρη Κων/νο
Γενικό Δ/ντή Ανάπτυξης Π.Δ.Ε.
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 12,Τ.Κ. 26110,ΠΑΤΡΑ.
4)Δ/νση Οικονομικού & Διοικητικού
Π.Ε. Αιτ/νίας-Ενταύθα
5)s. papadatou @ pde.gov.gr.

