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Απόφαση παράτασης προκηρύξεων λόγω τεχνικών προβλημάτων της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Την αριθ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β/11-2-2022) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην 
επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207), όπως ισχύουν.

4. Την προκήρυξη χορήγησης σαράντα (40) νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου 
εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(ΑΔΑ : ΨΗ077ΛΨ-Λ7Θ).

5. Την προκήρυξη χορήγησης σαράντα (40) νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου 
εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(ΑΔΑ : ΩΝΧΒ7ΛΨ-ΥΔ3).

6. Το με αρ. πρωτ.175376/08-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, 
Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης της Γεν. Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών της Π.Δ.Μ..

7. Το με αρ. πρωτ. 176230/09-11-2022 (Ορθή επανάληψη 10-11-2022) διαβιβαστικό έγγραφο της 
Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών της Π.Δ.Μ..

8. Το γεγονός ότι τα τεχνικά προβλήματα, που αφορούν στην ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας openmarket, δεν έχουν επιλυθεί.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και 
για τις δύο ως άνωθεν προκηρύξεις, που αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για διάρκεια ενός 
μηνός, από την ημερομηνία λήξης τους, ήτοι από τις 12/11/2022 και ώρα 00:01 έως και τις 11/12/2022 και 
ώρα 23:59 και με την προϋπόθεση ότι τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας θα έχουν επιλυθεί.

O
Περιφερειάρχης Δυτ.Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

mailto:th.emmanouilidou@pdm.gov.gr
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1231112

	ADA: AΔA: ΨΚΛ97ΛΨ-5Κ4
	ADAM: 
	OGG: 
	Protocol: ΚΟΖΑΝΗ, 11/11/2022
Α. Π.: οικ. 177584
	AkrivesAntigrafo: 


