
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
 
 
 

      Με την υπ’ αρ. 285657/08-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Αργολίδας, επεβλήθη στην επιχείρηση «Π. ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.– ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» 
Πλατεία Συντάγματος 2, Ναύπλιο,  με Α.Φ.Μ. 998795974, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, 
χρηματικό πρόστιμο 1000,00€(χ ιλίων Ευρώ)   υπέρ του Δημοσίου, επειδή 

κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 01/09/2021, από υπαλλήλους του 

Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της  Π.Ε. Αργολίδας, 

διαπιστώθηκε η μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο του όρου «κατεψυγμένο» σε δύο 

είδη κατά παράβαση της παραγράφου 3Β του άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/17. 

Σύμφωνα  με την παράγραφο 4Α  του ίδιου άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά είδος. 
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