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Άρτα 29 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : Μ.Ε. / οικ. / 2650

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν.4070/12
Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-62010).
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισµός της
Περιφέρειας Ηπείρου
3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) « Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών , Μεταφορών & ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4.Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου µε την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές µονάδες ΤΑΞΙ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου.

ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόµενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ή να µετατρέψει
υφιστάµενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση µέχρι την 31-5-2013.Με την
αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για τις οποίες ζητείται άδεια,
το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθµό τους ανά έδρα. Οι έδρες Ε∆Χ αυτοκινήτων, που
υφίστανται σήµερα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 εδ.β περ.ββ του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α') και
την υπ. αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ /2393/Β/28-8-2012) απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου είναι οι
εξής :
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1. Ε∆ΡΑ ΑΡΤΑ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά & Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Άρτας
Τ. ∆. Αγίου ∆ηµητρίου του ∆. ∆. Πέτα
Τ. ∆. Αµφιθέας του ∆. ∆. Πέτα
Τ. ∆. Άνω Αγίων Αναργύρων του ∆. ∆. Πέτα
∆. ∆. Κεραµάτων
∆. ∆. Κωστακιών
∆. ∆. Λιµίνης
∆. ∆. Γραµµενίτσας
Τ. ∆. Βλαχέρνας του ∆. ∆. Βλαχέρνας
Τ. ∆. Γριµπόβου του ∆. ∆. Γριµπόβου
∆. ∆. Κιρκιζάτων
∆. ∆. Ρόκκας
2. Ε∆ΡΑ ΑΝΕΖΑ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Ανέζας
∆. ∆. Γαβριάς
∆. ∆. Καλογερικού
∆. ∆. Ψαθοτοπίου
3. Ε∆ΡΑ ΡΑΧΗ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Ράχης
∆. ∆. Πολύδροσου
∆. ∆. Βίγλας
∆. ∆. Καλοβάτου
4. Ε∆ΡΑ ΚΑΜΠΗ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά & Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
Τ. ∆.. Χανόπουλου του ∆. ∆. Γριµπόβου
∆. ∆. Αµµοτόπου
∆. ∆. Καµπής
∆. ∆. Παντανάσσης
5. Ε∆ΡΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά & Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Κορφοβουνίου
Τ. ∆. Ζαρκαδαΐικα του ∆. ∆. Βλαχέρνας
6. Ε∆ΡΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Χαλκιάδων
∆. ∆. Καλαµιάς
7. Ε∆ΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Άγιος Σπυρίδωνας
∆. ∆. Στρογυλλής
8. Ε∆ΡΑ ΡΟ∆ΑΥΓΗ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Ροδαυγής
∆. ∆. Πιστιανών
∆. ∆. Σκούπας
∆. ∆. ∆αφνωτής
9. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
10. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ
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11. Ε∆ΡΑ ΠΕΤΑ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
Τ. ∆. Πέτα
Τ. ∆..Μαρκινιάδας του ∆. ∆. Μαρκινιάδας
Τ. ∆. Κλειστό
Τ. ∆. Ζυγού του ∆. ∆. Μαρκινιάδας
Τ. ∆. Μελάτες του ∆. ∆. Μαρκινιάδας
12. Ε∆ΡΑ ΝΕΟΧΩΡΙ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Νεοχωρίου
∆. ∆. Ακροποταµιάς
∆. ∆. Παχυκάλαµου
13. Ε∆ΡΑ ΚΟΜΜΕΝΟ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Κοµµένου
∆. ∆. Περάνθης
∆. ∆. Συκεών
∆. ∆. Λουτροτόπου
14. Ε∆ΡΑ ∆ .∆. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
15. Ε∆ΡΑ ∆ .∆. ΣΕΛΛΑ∆ΩΝ
16. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΦΩΤΕΙΝΟΥ
17. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΜΕΓΑΡΧΗΣ
18. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
19. Ε∆ΡΑ Τ. ∆. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΤΟΥ ∆. ∆. ΠΕΤΑ
20. Ε∆ΡΑ Τ. ∆. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆. ∆. ΠΕΤΑ
21. Ε∆ΡΑ Τ. ∆. ∆ΙΑΣΕΛΛΑ ΤΟΥ ∆. ∆. ΜΑΡΚΙΝΙΑ∆ΑΣ
22. Ε∆ΡΑ Τ. ∆. ΜΕΓΚΛΑ ΤΟΥ ∆. ∆. ΜΑΡΚΙΝΙΑ∆ΑΣ
23. Ε∆ΡΑ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Αστροχωρίου
∆. ∆. Μεσοπύργου
∆. ∆. Μεγαλόχαρης
24. Ε∆ΡΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Άνω Καλεντίνης
∆. ∆. Βελεντζικού
25. Ε∆ΡΑ ∆ΙΑΣΕΛΛΟ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά & Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. ∆ιάσελλου
Τ. ∆. ∆ιάσελλου
Τ. ∆. Παναγιάς
Τ. ∆. Κλειδί του ∆. ∆. Κλειδίου
Τ. ∆. Περδικόρραχη του ∆. ∆. Κλειδίου
Τ. ∆. Άνω Πέτρας του ∆. ∆. Κλειδίου
26. Ε∆ΡΑ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά & Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Σκουληκαριάς
Τ. ∆. Πέτρας του ∆. ∆. Κλειδίου
27. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά & Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
Τ. ∆. Κάτω Καρυάς
Τ. ∆. Κοκκινοπήλια
Τ. ∆. Λάκκας
Τ. ∆. Προσήλια
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28. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ∆ΗΜΑΡΙΟΥ
29. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
Τ. ∆. Αγίας Παρασκευής
Τ. ∆. Ακροποταµιάς
Τ. ∆. Γαλανίου
30. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΠΕΤΡΑΣ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα :
Τ. ∆. Κέδρου
Τ. ∆. Σέλινα
31. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ∆ΗΜΑΡΙΟΥ
32. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ∆ΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ
33. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΡΕΤΣΙΑΝΩΝ
34. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΕΛΑΤΗΣ
35. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
36. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΜΗΛΙΑΝΩΝ
37. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΠΗΓΩΝ
38. ΑΘΑΜΑΝΙΟ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Αθαµανίου
∆. ∆. Θεοδωριάνων
39. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Βουλγαρελίου
∆. ∆. Παλαιοκατούνου
40. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
Περιλαµβάνει τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα :
∆. ∆. Μεσούντας
∆. ∆. Τετρακώµου
41. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΑΓΝΑΝΤΩΝ
42. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ
43. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ
44. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ
45. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΤΙΣΤΑ∆ΩΝ
46. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΛΕΠΙΑΝΩΝ
47. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ
48. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΡΑΜΙΑΣ
49. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ
50. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ
51. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ
52. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
53. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΑΨΑΛΩΝ
54. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
55. Ε∆ΡΑ ∆. ∆. ΚΥΨΕΛΗΣ

Ο µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων και επιµερισµός
αυτών ανά έδρα, θα καθοριστεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Ν.4070/2012.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια Ε∆Χ
αυτοκινήτου ή να µετατρέψουν υφιστάµενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του Ν.4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του
άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό
των αδειών που επιθυµούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι
ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου οφείλουν µαζί µε την
αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ∆ηµοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτοµέρειες σχετικές µε
τις προαναφερόµενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ
ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της
υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµα τους περισσότερες από
πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.
Β. Νοµικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να
µην
έχουν
καταδικαστεί
αµετάκλητα
τα
πρόσωπα
που
ασκούν
διοίκηση αυτών των νοµικών προσώπων για κανένα από τα αδικήµατα
του άρθρου 100 περίπτωση α' του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις
ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι
∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.
4. Να έχουν οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που
επιθυµούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι
ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου οφείλουν µαζί µε την αίτηση
τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ∆ηµοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτοµέρειες σχετικές µε τις
προαναφερόµενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν.4070/12. Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ
ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της
υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και
συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµα τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.
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ΑΙΤΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπής υφιστάµενης
σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στη ∆/νση Μετ/ρών & Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας αίτηση µε την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες
για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο ή τον νόµιµο
εκπρόσωπο του, συνοδευόµενη από φάκελο µε τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία
πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη δηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Π. Ε. Ενότητας Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου και βρίσκεται αναρτηµένο στον ιστότοπο
της Περιφέρειας Ηπείρου όπως και η παρούσα πρόσκληση.) Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας.
Α.Φυσικά Πρόσωπα :

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α του
Ν.4070/12.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασµα ποινικού µητρώου
αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Φορολογική ενηµερότητα.
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν.4070/12 ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες
άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ,
αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του
Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί
6. Εάν κατέχουν στο όνοµα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων,
αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεων
µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων και κατάλληλο
σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού, κατάλληλα υπογεγραµµένο, που
βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθµευση του
συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
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Β. Νοµικά πρόσωπα :
1. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δηµοσιεύεται, επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρµόδιο
πρωτοδικείο και
πιστοποιητικό µεταβολών του από την αρµόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του εν ισχύ ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και το διορισµό ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή νόµιµου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
4. Απόσπασµα ποινικού
µητρώου γενικής χρήσης από το
οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα
αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α του N.4070/12 τα πρόσωπα που
ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται
για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε άλλο
εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες
εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασµα ποινικού µητρώου
αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
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5.
6.
7.

Φορολογική ενηµερότητα.
Ασφαλιστική ενηµερότητα.

Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του N. 4070/12,
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ
αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια
Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της
υφιστάµενης άδειας του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνοµα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε∆Χ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την
αρµόδια
∆ΥΟ συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των
οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραµµα µηχανικού,
κατάλληλα υπογεγραµµένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την
επάρκεια τους για τη στάθµευση του συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων.
Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
-Η αρµόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών και
των απαιτούµενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή την
µετατροπή υφιστάµενης σε άλλου τύπου.
-Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις µε το
όνοµα ή την επωνυµία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε∆Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή
ΕΙ∆ΜΙΣΘ), αύξοντα αριθµό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο
αντίστοιχος αριθµός αιτούµενων αδειών.
-Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου
www.php.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων www.yme.gr) .Μετά την ανάρτηση της δεν επιτρέπεται
καµία τροποποίηση της.
Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούµενων παραγράφων στο διαδίκτυο θα
εκδοθεί η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/12 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία θα καθορίζεται ο
µέγιστος αριθµός
αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ & ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν.4070/12.
Με την ίδια απόφαση θα επιµερίζεται για κάθε έδρα ο αριθµός αυτός ως προς τις άδειες
Ε∆Χ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες Ε∆Χ ειδικών µισθώσεων (ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
Στην ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάµενος αριθµός Ε∆Χ ταξί και Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ
ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση µε το µέγιστο οριζόµενο αριθµό.
-Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα µέγιστος αριθµός
επιτρεπόµενων αδειών µικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του
υπολογισµού τότε δεν θα συνεγιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την
περίπτωση επιτρέπεται µόνο η µετατροπή, µε αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας Ε∆Χ ταξί
σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο
αριθµός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθµού αδειών Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή
Ε∆Χ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 11 του
Ν.4070/12.
Εφόσον από την παραπάνω αναφερόµενη απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου(άρθρο 85) προκύψει αριθµός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί η
παρακάτω διαδικασία :
• Εάν ο αριθµός των φυσικών ή νοµικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν
άδεια προκύψει µεγαλύτερος από τον αριθµό των προς χορήγηση αδειών τότε θα
διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συµµετέχει κάθε αιτησάµενος µε (1)
συµµετοχή.
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• Εάν ο αριθµός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειµένου να
χορηγηθεί τουλάχιστον µία άδεια σε όλους, όσους νοµίµως έχουν υποβάλλει
αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειµένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους
νοµίµως αιτήθηκαν παραπάνω από µία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από µία άδεια
και για τις εναποµείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ όσων αιτήθηκαν
περισσότερες της µίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συµµετέχει καθένας από όσους
ζήτησαν παραπάνω από µια άδεια µε τόσες συµµετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε
µειωµένες κατά µία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη
∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων .
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 του Ν. 4070/12
µέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε πολύτεκνους,
τρίτεκνους µε ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα µε αναπηρία
σε ποσοστό άνω του 67%.
Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφεροµένων από τις αντίστοιχες άδειες θα
διενεργηθεί µεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών
που χορηγούνται στα άτοµα αυτά.
• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον
Περιφερειάρχη Ηπείρου των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων και εντός 10 ηµερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου για κάθε δικαιούχο µε την οποία θα εγκρίνεται στο όνοµα αυτού η παραχώρηση
να θέσει σε κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκίνητο.
Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου θα επιστρέψει στο σύνολο των
αιτησαµένων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. Περιφέρεια Ηπείρου
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2.Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα
3.Γραφείο Γενικού ∆/ντή Μεταφορών & Επικοινωνιών
4.Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
5.∆ιεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη (µε την παράκληση για ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθ. 106 του Νόµου
4070/12).
6.∆/νση Πληροφορικής (µε την παράκληση για ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας
Ηπείρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθ. 106 του Ν. 4070/12).
7. Γραφείο τύπου (µε την παράκληση να δηµοσιευθεί η προκήρυξη σε δύο ηµερήσιες και
µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα που κυκλοφορεί στην περιφέρεια και να ανακοινωθεί σε τοπικά
Μ.Μ.Ε.: ραδιόφωνο και τηλεόραση σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθ. 106 του ν.4070/2012).
Β. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων
1. Γενική ∆/νση Μεταφορών - ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών - Τµήµα Αστικών
Συγκοινωνιών
2. ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής.(Η πρόσκληση θα σταλεί και σε ηλεκτρονική µορφή
στη δ/νση :dop-tmd@yme.gov.gr).
Γ. ∆ήµοι Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (µε την παράκληση να αναρτηθεί στους
ιστότοπους των ∆ήµων και να τοιχοκολληθεί στα καταστήµατα των ∆ήµων και στα
καταστήµατα των ΚΕΠ , σύµφωνα µε την παρ.3 του αρθ. 106 του Ν.4070/12. Η πρόσκληση
θα σταλεί και σε ηλεκτρονική µορφή στις δ/νσεις των ∆ήµων).
1. ∆ήµος Αρταίων
2. ∆ήµος Νικολάου Σκουφά
3. ∆ήµος Γεωργίου Καραΐσκάκη
4. ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

∆. 1. Σωµατείο Αυτοκινητιστών Ταξί Άρτας
(µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία - µέλη της)
2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α
(µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία - µέλη της)
3. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος
(µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία- µέλη της)
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