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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 
Π.Ε. ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου-Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας : 38001  Βόλος 
Πληροφορίες : Ευφροσύνη Κουτσιανά 
Τηλέφωνο : 24213 - 52503 
Fax : 24213 –52499 

 

ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Βόλος 1/03/2017    

Αριθµ. Πρωτ. οικ. 1110/Φ.14-2082 
 

 

Προς: Χατζή ∆ηµήτριο 
Νέγρη 6, Τ.Κ. 38334 
Βόλος Ν. Μαγνησίας 

 

 
Θ Ε Μ Α : Επιβολή προστίµου στον Χατζή ∆ηµήτριο του Βασιλείου, κατόχου της υπ’ αρ. 
6889/Φ14-2082/14-11-2014 άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρµανσης, µε έδρα 
άσκησης δραστηριότητας στην οδό Νέγρη αρ. 6, στο Βόλο. 
 
ΑΦΜ: 044380026                      ∆.Ο.Υ. Βόλου 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

   Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222Α΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας». 

3. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους 
Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α΄), Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95Α΄), Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 
297Α΄), Ν.3423/2005 (ΦΕΚ 304Α΄), Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276Α΄), 
Ν.3587/2007 (ΦΕΚ 152Α΄), Ν.3653/2008 (ΦΕΚ 49Α΄) και Ν.3734/09 (ΦΕΚ 
8Α΄) και Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄). 

4. Την Υ.Α. ∆2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306Β΄) «Κανονισµός αδειών», όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από τις µε αριθµό ∆2/Α/Φ.8/11287/2006 
(ΦΕΚ 771Β΄), ∆2/Α/Φ.8/25750/2007 (ΦΕΚ 2512 Β΄), ∆2/Α/19843/2011 
(ΦΕΚ 2191Β΄), ∆2/Α/22287/2012 (ΦΕΚ 2998Β΄) και ∆2/Α/21366/2013 
(ΦΕΚ 3070Β΄) αποφάσεις. 

5. Την Κ.Υ.Α. ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218 Β΄) «Καθορισµός 
ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση η επέκταση των αδειών 
του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη 
χρήση των αδειών αυτών». 

6. Την Α.Π. ∆2/Α/Φ.5/6378/27.4.2005 ερµηνευτική εγκύκλιο της Κ.Υ.Α 
∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

7. Την Υ.Α. ∆19/Φ.11/οικ.13098/1156/25.6.2010 (ΦΕΚ 1039Β΄) «Κατηγορίες 
παραβάσεων του Ν.3054/2002, όρια προστίµου ανά κατηγορία και άλλα 
σχετικά ζητήµατα – Σφράγιση εγκαταστάσεων». 

8. Την αριθ. 824/30-9-2014 (ΦΕΚ 2677/Β/8-10-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
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εντολή Περιφερειάρχη». 

9. Την υπ’ αρ. 6889/Φ14-2082/14-11-2014 µε θέµα Χορήγηση άδειας πωλητή 
λιανικής πετρελαίου θέρµανσης στον κο Χατζή ∆ηµήτριο του Βασιλείου µε 
έδρα άσκησης δραστηριότητας στην οδό Νέγρη αρ. 6, στο Βόλο. 

10. Το υπ’ αρ. οικ.627/6-2-2017 ειδοποιητήριο έγγραφό µας για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων που έθετε ως προθεσµία για την κατάθεση απόψεων 
την 27 – 2-2017. 

11. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση στο ανωτέρω ειδοποιητήριο 
έγγραφό µας από τον υπόχρεο, εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 

12. Την από 28-02-2017 εισήγηση της υπηρεσίας µας µε την οποία προτείνεται η 
επιβολή προστίµου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την επιβολή σε βάρος του Χατζή ∆ηµήτριου του Βασιλείου κατόχου της υπ’ αρ. 
6889/Φ14-2082/14-11-2014 άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρµανσης, µε έδρα 
άσκησης δραστηριότητας στην οδό Νέγρη αρ. 6, στο Βόλο, προστίµου ύψους ογδόντα 
ευρώ (80 €) για παραβάσεις και συγκεκριµένα για τη µη καταβολή του ετήσιου 
ανταποδοτικού τέλους των 40€ για χρήση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης για 
το έτος 2016, εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος (έως 31/12/16) κατά 
παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ ∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-2-2005. 
Για το επιβληθέν πρόστιµο, η ∆/νση Ανάπτυξης θα αποστείλει χρηµατικό κατάλογο στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. του υπόχρεου για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. 
 

Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί, ενώπιον: 
α) του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας εντός 15 
(δεκαπέντε) ηµερών από την δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από 
την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των αρ. (227) και (238) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), 
β) του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου εντός 60 (εξήντα) ηµερών από την 
κοινοποίηση της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας 
[Ν.2717/1999 (ΦΕΚ Α΄97/17.5.1999)]. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 Ε.Π. 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή:Ε.Κουτσιανά, Φ. 14-2082 


