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                  Θεσσαλονίκη,   4 Οκτωβρίου 2018      
                  Αρ. Πρωτ: 493 

ΘΕΜΑ: “Ολοκλήρωση διαδικασιών εκκρεμών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη αδιάθετων 
(έτους 2016) αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
         ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2. Τις  διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) 

3. Την αριθμ. 9752/2014/03-06-2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες 
Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019. 

4. Την αριθμ οικ:30158(388)/27/01/2017 (ΦΕΚ 516Β/21-02-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

5. Την με αριθμ. πρωτ:Γ.Π.Κ.Μ/οικ.844/26-03-18 (ΦΕΚ 1266/Β΄/10-04-2018) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας « Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

6. Την υπ αριθμ.440086(1055)/16-11-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του 
αριθμού νέων αδειών πλανοδίου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στην Π.Κ.Μ καθώς 
και τον καθορισμό του καταβαλλόμενου τέλους ανά χορηγηθείσα άδεια. (ΑΔΑ: ΩΘΥ97ΛΛ-
Ξ5Υ) 
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7. Την με αριθμ. 91/21-04-17 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 
χορήγησης των αδιάθετων αδειών πλανοδίου υπαίθριου εμπορίου έτους 2016, στο έτος 
2017.(ΑΔΑ:Ω2ΜΓ7ΛΛ-ΜΔΑ) 

8. Την με αριθμ οικ174347(383)/04-05-17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
χορήγηση αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου στην Π.Κ.Μ  

9. Την με αριθ.203/26-07-17 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 
των υποβληθέντων αιτήσεων για  την χορήγηση αδιάθετων αδειών (έτους 2016) υπαίθριου 
πλανοδίου εμπορίου στην Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ:6ΓΚΝ7ΛΛ-29Ρ) 

10. Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ:118/Α/25-05-14) « Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του άρθρ.18 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ171/Α/13-11-17) « Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» με το οποίο “Αρμόδια αρχή έκδοσης αδειών επαγγελματιών πωλητών ορίζεται ο 
Δήμος μόνιμης κατοικίας”.  

12. Τις διατάξεις των παρ. 15 & 16 του άρθ.14 του Ν.4541/18(ΦΕΚ93/Α/31-05-18) 
«Τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες 
διατάξεις» με τις οποίες οι "εκκρεμείς αιτήσεις συμμετοχής σε προκήρυξη νέων 
επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και την έναρξη 
ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014" . 

13. Η ανάγκη έκδοσης απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής 
δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου, ερειδόμενη στην αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του 
δικαιώματος στην εργασία, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν δικαιούχοι οι οποίοι δεν 
κατάφεραν να καταθέσουν πλήρη τα δικαιολογητικά τους, κατά τη β' φάση και ακολούθως 
να αδειοδοτηθούν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα (κατάργηση του Ν.4264/2014). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

    Την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εκκρεμών αιτήσεων συμμετοχής της με αριθμ. 
οικ174347(383)/04-05-17 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΚΜ για τη χορήγηση 
αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου και ειδικότερα την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών υποβολής των δικαιολογητικών Β φάσης έως  τις 22 Φεβρουαρίου 2019. 
    Οι Δ/νσεις Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος των ΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να 
ενημερώσουν του ενδιαφερόμενους για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης 
των αδειών. 
 
 
                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

                                                       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΚΜ                                             
 
 
                                                                            ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
 Γραφείο Περιφερειάρχη 
 Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 
 Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
 Δ/νσεις Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Αρχείο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
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