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ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο  αξηζκνύ  λέσλ αδεηώλ άζθεζεο ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ έηνπο 2017,  γηα  

                ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα   Σξηθάισλ» 

 

                                                       ΑΠΟΦΑΖ 

                                     Ο  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ  ΘΔΑΛΗΑ   

                                             

      Έρνληαο ππόςηλ: 

1.Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7–6–2010), «Νέα   Αξρηηεθηνληθή  ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σν Π. Γ. 129/27–12–2010 (ΦΔΚ 222/Α/27–12–2010) «Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο». 

3. Σνλ Ν. 4264/2014 (ΦΔΚ 118/Α/15–6–2014) «Άζθεζε εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθηόο θαηαζηήκαηνο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκπιεξώζεθε θαη  ηζρύεη, άξζξν  22.  

4. Σν άξζξν 33 ηνπ Ν. 4282/2014 (ΦΔΚ 182/Α/29–8–2014) «Αλάπηπμε  Τδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».    

5. Σελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Σξηθάισλ.  

6. Σνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ.  

                                             

                                               ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  
 

Α.  Καζνξίδνπκε ηελ ρνξήγεζε είθνζη κία  (21) ζπλνιηθά  λέσλ αδεηώλ άζθεζεο ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ 

εκπνξίνπ από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Σξηθάισλ, γηα ην έηνο 2017, ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο θαη κε αξηζκό 

απηώλ σο εμήο:  

1) Πξσηνγελή δηαηξνθηθά  πξντόληα γεο  (νπσξνθεπεπηηθά, όζπξηα, ζπζθεπαζκέλα ηνπηθά πξντόληα, θ.ι.π.),   

έμη   (6)  λέεο  άδεηεο. 

2) Εαραξώδε πξντόληα,  μεξνί θαξπνί – παξαζθεπή θαθέ, ηξείο  (3) λέεο  άδεηεο. 

3) Δίδε παληνπσιείνπ (εθηόο ηπξνθνκηθώλ, αιιαληηθώλ θαη επαιινίσησλ   ηξνθίκσλ), κία (1) λέα  άδεηα.  

4) Καιισπηζηηθά  θπηά, γιάζηξεο  ρώκα,  θνκκέλα  άλζε  ηξείο   (3)   λέεο  άδεηεο. 

5) Πιαζηηθά είδε, ηξείο  (3) λέεο άδεηεο.  

6) Λεπθά είδε,  ηέζζεξηο  (4) λέεο άδεηεο    

7)  Δίδε ιατθήο ηέρλεο, κία (1) λέα άδεηα.  

        Οη αλσηέξσ λέεο άδεηεο  ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ, είλαη πξνζσπνπαγείο θαη ακεηαβίβαζηεο,  

αληηζηνηρεί κόλνλ κία άδεηα γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν θαη ηζρύνπλ εληόο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 
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Β. Ζ δηαδηθαζία  δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξόζθιεζεο θαζώο θαη παξαιαβήο  ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ, γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ λέσλ αδεηώλ ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ,  πνπ πξνβιέπεηαη  από 

ηνλ Ν. 4264/2014, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Γηεύζπλζε 

Αλάπηπμεο – Σκήκα Δκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ. πγθεθξηκέλα ε 

πξόζθιεζε   ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο  www.thessaly.gov.gr , ζηνλ ηζηόηνπν   

∆ηαύγεηα  θαζώο θαη ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν (πνπ βξίζθεηαη  εληόο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Σξηθάισλ). Δπίζεο   ζα αλαξηεζεί ζηνλ  πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Σξηθάισλ, θαη ζα απνζηαιεί  (γηα αλάξηεζε ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ) ζηνπο Γήκνπο Σξηθθαίσλ, 

Καιακπάθαο, Πύιεο θαη Φαξθαδόλαο.  

        Με ηελ παξνύζα εμνπζηνδνηείηαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σξηθάισλ κε απόθαζή ηνπ λα ζπγθξνηήζεη 

Δπηηξνπή επεμεξγαζίαο – αμηνιόγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε λέσλ αδεηώλ ππαηζξίνπ 

πιαλνδίνπ εκπνξίνπ θαζώο θαη Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θιήξσζεο ζε πεξίπησζε ηζνβαζκώλ ζηελ κνξηνδόηεζε    

πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Ν. 4264/2014. 

      Καηά ηεο   Απόθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, εληόο δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  απηήο ή από αλάξηεζε απηήο  ζην δηαδίθηπν (ηζηόηνπνο   ∆ηαύγεηα), ζύκθσλα 

ηνλ Ν.  3852/2010  (ΦΔΚ 87/Α/7–6–2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»  άξζξα 227 θαη 238. 

 

 

                                                                                  

                                                                                     Ο   ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ   

  

                                       

                                                                                       

                     

                                                                                ΑΓΟΡΑΣΟ    ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ   

   

  1) Σνλ  Γήκν  Σξηθθαίσλ  

       νδόο  Αζθιεπηνύ   18 

    Σ. Κ. 421   31  ΣΡΗΚΑΛΑ 

2) Σνλ  Γήκν Καιακπάθαο  

    νδόο  Δπζπκίνπ Βιαράβα  01 

     Σ. Κ. 422  00   ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

3) Σνλ Γήκν  Πύιεο  

     νδόο  Ζξώσλ 1940 – 1 

      Σ. Κ.  420  32  ΠΤΛΖ  

4) Σνλ  Γήκν  Φαξθαδόλαο  

     νδόο  Γεσξγίνπ Γελλεκαηά   1 

     Σ. Κ. 420  31   ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

5) Έληππν θαη  ειεθηξνληθό ηνπηθό ηύπν  
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