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               Θέμα : « Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου»  

 

       Επιβάλλουμε με την αρ.πρωτ: οικ.05/2501/31.7.2018 απόφαση 

και με ΑΔΑ ΨΑ437ΛΒ-016 στην επιχείρηση  PARADISE BEACH 

BAR -   ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ - 

ΑΦΜ : 129286438/Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ 

συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.500,00 € (δύο χιλιάδων πεντα-

κοσίων)  

 Στα πλαίσια έλεγχου  από την υπηρεσία μας, ενεργώντας κατά την 

παραγγελία του εγγράφου  με αρίθ.πρωτ: 21033/9.7.2018 Δ.Ο.Υ Δράμας  

διαπιστώθηκε την 24/7/2018 ότι η εν λόγω επιχείρηση κατά παράβαση του 

Ν.4446/2016 αρθ.65 παρ.1 σε συνδυασμό  με την ΚΥΑ 45231/2017 αρθ.1-

4,εξακολουθούσε και δεν είχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και 

μέσων πληρωμής με κάρτα και με την ανάλογη ενημέρωση του κατανα-

λωτή στην είσοδο του καταστήματος περί αποδοχής καρτών και του συ-

στήματος καρτών πληρωμής.   (1.500,00 € ) 

  Επί του τηρουμένου τιμοκαταλόγου δεν ανέγραφε με κεφαλαία 

ευανάγνωστα και ιδίου μεγέθους γράμματα την ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) και στα προσφερόμενα προσυσκευασμένα ποτά (οίνος, μπύρα, 

αναψυκτικά, νερά )  δεν αναγράφεται η ειδικότερη ονομασία του είδους 

που προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα)  και ο όγκος του περιεχομένου σε 



ml.Στις σαλάτες όπως τις ορίζει το κατάστημα ,δεν αναφέρονται τα βασι-

κά συστατικά που τις συνθέτουν   και με επισήμανση ορισμένων ουσιών η 

προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες η δυσανεξίες. Στις προσφερόμενες 

πατάτες αν και προτηγανισμένες-κατεψυγμένες ,απουσίαζε η υποχρεω-

τική ανάλογη ένδειξη. [Παράβαση Καν.ΔΙΕΠΠΥ   αρθ.1 παρ.3 , αρθ.71 

παρ.3Γ,3Ε,3Ζ (500,00  € ) 

 Ως κατάστημα αναψυχής και διασκέδασης δεν είχε αν και υ-

ποχρεούται να έχει και να διαθέτει προς χρήση της πελατείας ,το ειδικό 

έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ»   και να βρίσκεται θεωρημένο, στην 

προβλεπόμενη θέση, με την ανάλογη ενημέρωση στους τιμοκατάλογους 

στις τέσσερεις γλώσσες, ελληνικά αγγλικά γαλλικά γερμανι-

κά.[Παράβαση Καν.ΔΙΕΠΠΥ αρθ.76 παρ.1-4 (500,00 €) ] 
 

 

 
 


