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ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. ∆.

Κοινοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. (ΤΑΧΙ) αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε
άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν.4070/12, για το 2015
Σας ενηµερώνουµε ότι αναρτήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, µε Α∆Α : ΨΩΛΜ7Λ9-8ΓΠ, η

ταυτάριθµη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του θέµατος & παρακαλούµε για τις
ενέργειες όσων αποδεκτών εντέλλονται.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ :
Α. Περιφέρεια Ηπείρου
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα
4. Γραφείο Γενικού ∆/ντή Μεταφορών & Επικοινωνιών
5. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
6. ∆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)
7. ∆/νση Πληροφορικής (µε την παράκληση για ανάρτηση στον ιστότοπο της
Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθ. 106 του Ν. 4070/12)
8. Γραφείο τύπου Π. Ε. Άρτας (µε την παράκληση να δηµοσιευθεί η προκήρυξη σε δύο
ηµερήσιες & µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα που κυκλοφορεί στην περιφέρεια & να
ανακοινωθεί σε τοπικά Μ.Μ.Ε. : ραδιόφωνο & τηλεόραση σύµφωνα µε την παρ. 3 του
αρθ. 106 του ν.4070/2012)
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Β. Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών (Μεταφορών & ∆ικτύων), Ναυτιλίας
& Τουρισµού
1. Γενική ∆/νση Μεταφορών - ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών - Τµήµα Αστικών
Συγκοινωνιών
2. ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής (Η πρόσκληση θα σταλεί & 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 & να τοιχοκολληθεί στα καταστήµατα των ∆ήµων
& στα καταστήµατα των ΚΕΠ , σύµφωνα µε την παρ.3 του αρθ. 106 του
Ν.4070/12. Η πρόσκληση θα σταλεί & σε ηλεκτρονική µορφή στις δ/νσεις των
∆ήµων)
1. ∆ήµος Αρταίων
2. ∆ήµος Νικολάου Σκουφά
3. ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη
4. ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων
∆. 1. Σωµατείο Αυτοκινητιστών Ταξί Άρτας
(µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία - µέλη της)
2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί & 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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