ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ν ύςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ κεηώλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν ππόρξενο θαηαβάιεη ην πξόζηηκν ζηελ Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη εληόο
είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο. Η θαηαβνιή απηή
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππόρξενπ από θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Σν
απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηνπ κεησκέλνπ πξνζηίκνπ πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ.
ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ…………………….
Αύμσλ Αξηζκόο:..........................
Ταρ. Δ/λζε: ……………………….….……
Τει.: ……………….., Fax: …….………….

ΔΚΘΔΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΒΑΗ
Άξζξνπ … ηνπ ν. /2016 για τη ρφθμιςη του υπαιθρίου εμπορίου
(Σςνηάζζεηαι ειρ ηπιπλούν)

1.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ

1. ηνηρεία Διεγρόκελνπ
Ολνκαηεπώλπκν:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…….....
Όλνκα Παηξόο: ………................................................................
Όλνκα Μεηξόο: ……….......................................................................
Έηνο Γέλλεζεο: ……….................................................................
Τόπνο Γέλλεζεο: ……….....................................................................
Δ/λζε Καηνηθίαο: …...................................................................
Πόιε……………………………………………………………..…...
Ταρ. Κώδηθαο: …........................................................................
Τειέθσλν: ….......................................................................................
Αξηζκόο Α.Δ.Τ. ή Δηαβ/ξίνπ: …...............................................
Εθδ. Αξρή: …......................................................................................
Α.Φ.Μ.: …....................................................................................
Αξκ. Δ.Ο.Υ.: …...................................................................................

2. Ιδιότητα Ελεγχόμενου
Πιαλόδηνο Πσιεηήο

Παξαγσγόο Λατθήο Αγνξάο

Σηάζηκνο Πσιεηήο

Επαγγεικαηίαο Λατθήο Αγνξάο

2.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΒΑΗ

1. Σόπνο

θαη
Υξόλνο
Ηκεξ/ληα : ..................................................................................
Δηεύζπλζε : ……..........................................................................
Δήκνο : .......................................................................................
Ώξα :...........................................................................................
Πεξηνρή : ....................................................................................
Ννκόο
:.......................................................................................

Σέιεζεο

ηεο

Παξάβαζεο

1

2. Δίδνο Παξάβαζεο
(ζςνοπηική πεπιγπαθή παπάβαζηρ ηος άπθ. ..ηος Ν………….και αναγπαθή ηηρ ζσεηικήρ διάηαξηρ)
...............................................................................................................................................................................................................
....
...............................................................................................................................................................................................................
.....
...............................................................................................................................................................................................................
.....

3. Δπηβαιιόκελν Υξεκαηηθό Πξόζηηκν (ολογπάθωρ)
........................................................................................................................................................επξώ.(Καηαβάλλεηαι ζηη Δ.Ο.Υ. ……….……………

Απόψεισ ελεγχόμενου:

Ηκεξνκελία …...../…...../.….....
Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ:

(Υπνγξαθή-Ολνκ/κν)

1.
2.
3.

ΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(Ολνκ/κα-Υπνγξαθέο)

□Άξλεζε ππνγξαθήο
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΤ (άξζξν 53)
-Καηά ηεο πξάμεο απηήο ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ε νπνία αζθείηαη ελώπηνλ ηνπ νηθείνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ή ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, αλ ην πξόζηηκν έρεη επηβιεζεί από ειεγθηηθά όξγαλα
ηνπ Υπνπξγείνπ, , θαηά πεξίπησζε, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ ππόρξεν. Η
απόθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήοππόθεηηαη ζε πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ κέζα ζε εμήληα (60)
εκέξεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο.
- Τν ύςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ κεηώλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν ππόρξενο θαηαβάιεη ην πξόζηηκν ζηελ Δ.Ο.Υ.
πνπ ππάγεηαη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο
πξνζθπγήο. Η θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππόρξενπ από θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή
ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Τν απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηνπ κεησκέλνπ πξνζηίκνπ πξνζθνκίδεηαη ζηελ
αξκόδηα ππεξεζία εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ.
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