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ΓΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ

Αρ. Πρφη.: οηθ. 61062/3319

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΑΓΔΗΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
Σατ. Γ/λζε: Βεληδέιοσ 87

Προς

Πιεροθορίες: Γεβίδες Γεώργηος

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ

Σατ. Κώδηθας: 591 00 – Βέροηα
E-mail: devidis.g@imathia.pkm.gov.gr

ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απφθηεζε λέαο άδεηαο
Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ή κεηαηξνπή πθηζηάκελεο ζε άιιν ηχπν, ζχκθσλα µε
ην Ν.4070/2012 γηα ην έηνο 2015.
Ο ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 133/2010 (ΦΔΚ 226/Α/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».
3. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 461114(9980)/18.11.2014 (ΦΔΚ 3129Β/21.11.2014) πεξί
κεηαβίβαζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο
εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ «ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ»,ζηνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα θαη ζηνπο Πξντζηάκελνπο Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α’ /10-04-2012) « Ρπζµίζεηο Ζιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σελ ππ’ αξηζ. 284/2012 (ΦΔΚ /2506η.Β/13-9-2012) απφθαζε
ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 245/28.06.2012
απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Καζνξηζκφο
εδξψλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4070/2012 ζηελ
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο : Α) ηελ Π.Δ. Υαιθηδηθήο. Β) ηελ Π.Δ. εξξψλ. Γ) ηελ
Π.Δ. Κηιθίο. Γ) ηελ Π.Δ. Πηεξίαο. Δ) ηελ Π.Δ. Ζκαζίαο. Σ) ηελ Π.Δ. Πέιιαο»
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4313/2014 (ΦΔΚ 261/17-12-14), ξπζκίζεηο ζεκάησλ Μεηαθνξψλ,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
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ΚΑΛΔΗ
θάζε ελδηαθεξφκελν λα απνθηήζεη λέα άδεηα ΔΓΥ απηνθηλήηνπ, ή λα κεηαηξέςεη πθηζηάκελε
άδεηα ζε άιιν ηχπν, λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηελ Σεηάξηε 31 Μαξηίνπ 2015 . Με ηελ
αίηεζή ηνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηελ έδξα ή ηηο έδξεο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη
άδεηα, ην είδνο ηεο άδεηαο (ή αδεηψλ) θαη ηνλ αξηζµφ ηνπο αλά έδξα.
Οη έδξεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζκαζίαο ΠΚΜ,
ζχκθσλα θαη µε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82Α/10.04.2012) είλαη
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 284/2012 (ΦΔΚ2506/Β’/13-09-2012) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Όπσο παξαθάησ :
Α/Α

ΔΓΡΔ Δ.Γ.Υ.-ΣΑΞΗ

Ν. 2539/97

Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ)

(ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ)
1

2

ΒΔΡΟΗΑ

ΣΟΠΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ
ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ
ΒΔΡΟΗΑ

ΓΔΧΡΓΗΑΝΧΝ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

3

ΚΑΣΑΝΔΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

4

ΚΑΣΧ ΒΔΡΜΗΟΤ

5

ΚΟΤΜΑΡΗΑ

6

ΡΑΥΖ

7

ΣΡΗΠΟΣΑΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

8

ΑΧΜΑΣΑ

9

ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ

10

ΓΗΑΒΑΣΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΑ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ
11

ΚΟΤΛΟΤΡΑ

12

ΜΑΚΡΟΥΧΡΗΟΤ

ΑΠΟΣΟΛΟΤ
ΠΑΤΛΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

13

ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΖ

14

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

15

ΠΑΣΡΗΓΟ

ΣΟΠΗΚΑ

ΣΟΠΗΚΖ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΓΟΒΡΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

16

ΣΡΗΛΟΦΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
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17

ΦΤΣΔΗΑ

18

ΓΑΚΗΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΟΛΤΓΔΝΓΡΟΤ

19

20

ΡΗΕΧΜΑΣΧΝ

21

ΦΖΚΗΑ

22

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ

ΣΟΠΗΚΑ

ΣΟΠΗΚΖ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΒΡΤΑΚΗΟΤ

23

ΣΟΠΗΚΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΚΑΜΠΟΥΧΡΗΟΤ

24

ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΛΟΤΣΡΟΤ

25

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

26

ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

27

ΝΖΗΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΛΑΣΔΟ

28

29

ΚΛΔΗΓΗΟΤ

30

ΚΟΡΤΦΖ

31

ΠΛΑΣΑΝΟΤ

ΣΟΠΗΚΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΠΛΑΣΔΟ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΑΗΝΑΓΑ

32

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

33

ΣΡΗΚΑΛΧΝ

ΣΟΠΗΚΖ

ΑΡΑΥΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
34

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Πξψελ Ο.Σ.Α. πνπ
θαηαξγήζεθαλ
ιφγσ εζεινχζηαο
ζπλέλσζεο κε ηνλ
Ν. 1416/84 θαη ήδε

35

ΛΗΑΝΟΒΔΡΓΗΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ηνπηθά
δηακεξίζκαηα,
ζχκθσλα κε ην
άξζξ. 2 παξ. 4 εδ.
2 ηνπ Ν.3463/06

36

ΜΔΛΗΚΖ

ΣΟΠΗΚΑ

37

ΑΓΚΑΘΗΑ!

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΠΡΩΖΝ
ΓΖΜΟΤ ΜΔΛΗΚΖ

38

ΚΤΦΔΛΖ

39

ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
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40

ΝΔΟΚΑΣΡΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Πξψελ Ο.Σ.Α. πνπ
θαηαξγήζεθε
ιφγσ εζεινχζηαο
ζπλέλσζεο κε ηνλ
Ν. 1416/84 θαη ήδε
ηνπηθφ
δηακέξηζκα,
ζχκθσλα κε ην
άξζξ. 2 παξ. 4 εδ.
2 ηνπ Ν.3463/06

41

ΔΠΗΚΟΠΖ

ΣΟΠΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ
ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

42

ΚΑΒΑΗΛΧΝ

ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΩΝ

ΣΟΠΗΚΖ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
43

ΚΔΦΑΛΟΥΧΡΗΟΤ

44

ΞΔΥΑΜΔΝΖ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

45

46

ΠΑΛΑΗΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΚΤΛΛΗΣΗΟΤ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΑΤΡΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

47

ΔΠΗΚΟΠΖ
ΝΑΟΤΑ

48

ΚΟΠΑΝΟΤ

ΣΟΠΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ
ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ
ΑΝΘΔΜΗΩΝ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΓΖΜΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

49

ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ

50

ΜΑΡΗΝΖ

51

ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ

52

ΥΑΡΗΔΖ

53

ΝΑΟΤΖ

ΖΡΧΗΚΖ
ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

54

ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ

ΣΟΠΗΚΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

ΝΑΟΤΑ
55

ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ

56

ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟ

ΣΟΠΗΚΖ

Πξψελ Ο.Σ.Α. πνπ

ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

θαηαξγήζεθαλ
ιφγσ εζεινχζηαο
ζπλέλσζεο κε ηνλ
Ν. 1416/84 θαη ήδε
ηνπηθά
δηακεξίζκαηα,
ζχκθσλα κε ην

57

ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ

58

ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ

άξζξ. 2 ηηαξ. 4 εδ.

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

2 ηνπ Ν.3463/06

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
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ΤΝΟΛΟ ΔΓΡΧΝ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ: 58
2. πλέλσζε πθηζηακέλσλ φκνξσλ εδξψλ, εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 83 παξ. 3 ηνπ Ν. 4070/2012.
Α. πλέλσζε ζε κία (1) έδξα -δηνηθεηηθή κνλάδα ησλ παξαθάησ φκνξσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ε νπνία
θέξεη ηελ νλνκαζία «ΔΓΡΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα:
Α/Α

1

2

ΔΓΡΔ Δ.Γ.Υ.ΣΑΞΗ
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΜΜΟ

Ν.2539/97

Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ)

(ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ)
ΣΟΠΗΚΑ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΓΖΜΟ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΒΔΡΟΗΑ

ΒΔΡΟΗΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Β. πλέλσζε ζε κία (1) έδξα - δηνηθεηηθή κνλάδα ησλ παξαθάησ φκνξσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ε νπνία θέξεη
ηελ
νλνκαζία «ΔΓΡΑ ΝΔΑ ΝΗΚΟΜΖΓΔΗΑ» φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα:
Α/Α

1

2

ΔΓΡΔ Δ.Γ.Υ.ΣΑΞΗ
ΛΤΚΟΓΗΑΝΝΖ

ΝΔΑ
ΝΗΚΟΜΖΓΔΗΑ

Ν. 2539/97

Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ)

(ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ)
ΣΟΠΗΚΑ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΓΖΜΟ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΒΔΡΟΗΑ

ΑΠΟΣΟΛΟΤ
ΠΑΤΛΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Γ. πλέλσζε ζε κία (1) έδξα - δηνηθεηηθή κνλάδα ησλ παξαθάησ φκνξσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ε νπνία θέξεη ηελ
νλνκαζία «ΔΓΡΑ ΒΔΡΓΗΝΑ» φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα :
Α/Α

1

ΔΓΡΔ Δ.Γ.Υ.ΣΑΞΗ
ΒΔΡΓΗΝΖ

Ν. 2539/97

Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ)

(ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ)
ΣΟΠΗΚΑ

ΓΖΜΟ
ΒΔΡΟΗΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ
2

ΠΑΛΑΣΗΣΗΧΝ

3

ΤΚΔΑ

4

ΜΔΣΟΥΗΟ
ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΒΔΡΓΗΝΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

Γ. πλέλσζε ζε κία (1) έδξα - δηνηθεηηθή κνλάδα ησλ παξαθάησ φκνξσλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ, ε νπνία θέξεη
ηελ νλνκαζία «ΔΓΡΑ ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ» φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα:
Α/Α

1

2

ΔΓΡΔ Δ.Γ.Υ.ΣΑΞΗ
ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ

ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ

Ν.2539/97

Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ)

(ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ)
ΣΟΠΗΚΑ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΓΖΜΟ

ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ

ΖΡΩΗΚΖ

ΝΑΟΤΑ

ΠΟΛΔΩ
ΝΑΟΤΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΝΔΝΧΜΔΝΧΝ ΔΓΡΧΝ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ: 4
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΣΖΡΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΝΔΝΧΜΔΝΧΝ ΔΓΡΧΝ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΣΧΝ Δ.Γ.Υ. - ΣΑΞΗ Π.Δ. ΖΜΑΘΗΑ: 62

ΑΔΑ: 6ΜΔΓ7ΛΛ-ΖΗ2

Σν εάλ ζα εθδνζνχλ άδεηεο, γηα πνηεο έδξεο, θαη ηη είδνπο άδεηεο ζα είλαη απηέο,
ζα πξνζδηνξηζζεί µε απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ζχκθσλα µε ην άξζξν 106 ζε ζπλδπαζκφ µε ην άξζξν 85 ηνπ Ν. 4070/2012),
πνπ ζα εθδνζεί κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απφθηεζε
άδεηαο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα απνθηήζνπλ λέα άδεηα ΔΓΥ
απηνθηλήηνπ ή λα µεηαηξέςνπλ πθηζηάµελε ζε άιινπ ηχπνπ πξέπεη λα πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α. Φσζηθά Πρόζφπα (άρζρο 107 ηοσ Ν. 4070/2012)
1. Να έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο – µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
2. Να µελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 100
πεξίπησζε (α) ηνπ Ν. 4070/2012.
3. Να είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήµεξνη.
4. Να έρνπλ ηθαλή νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
εθκεηάιιεπζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ, αλάινγα µε ηνλ αξηζµφ ησλ αδεηψλ πνπ επηζπµνχλ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ππάξμεσο ηθαλήο νηθνλνµηθήο επηθάλεηαο ζην πξφζσπφ ηνπο, νη
ελδηαθεξφµελνη γηα ηελ απφθηεζε λέαο άδεηαο ΔΓΥ απηνθηλήησλ νθείινπλ µαδί µε ηελ αίηεζή ηνπο
λα θαηαζέζνπλ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ Γεµνζίνπ, πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 επξψ),
γηα θάζε λέα άδεηα γηα ηελ νπνία
ελδηαθέξνληαη. Λεπηνµέξεηεο ζρεηηθέο µε ηηο
πξναλαθεξφµελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ Ν. 4070/2012. Οη
θαηέρνληεο άδεηα ΔΓΥ απηνθηλήηνπ ΣΑΞΗ, πνπ επηζπµνχλ λα ηελ µεηαηξέςνπλ ζε άδεηα ΔΓΥ
ΔΗΓΜΗΘ, αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσµέλν αληίγξαθν ηεο πθηζηάµελεο
άδεηαο ηνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ ΣΑΞΗ.
5. Να δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηε ζηάζµεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
νρεµάησλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ ζην φλνµά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5)
άδεηεο θπθινθνξίαο ΔΓΥ απηνθηλήησλ.
Β. Νοµηθά Πρόζφπα (άρζρο 108 ηοσ Ν. 4070/2012)
1. Να έρνπλ έδξα εληφο θξάηνπο – µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
2. Να µελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε απηψλ ησλ
λνµηθψλ πξνζψπσλ γηα θαλέλαλ απφ ηα αδηθήµαηα ηνπ άξζξνπ 100 πεξίπησζε (α) ηνπ Ν.
4070/2012. Ωο ηέηνηα λννχληαη γηα ηηο ΑΔ ηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, γηα θάζε άιιν
εηαηξηθφ ηχπν νη δηαρεηξηζηέο θαη γηα ηηο νµφξξπζµεο θαη εηεξφξξπζµεο εηαηξείεο νη νµφξξπζµνη
εηαίξνη.
3. Να είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήµεξα.
4. Να έρνπλ νηθνλνµηθή
επηθάλεηα
γηα
ηελ
άζθεζε
ηεο
επαγγειµαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο εθµεηάιιεπζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ, αλάινγα µε ηνλ αξηζµφ ησλ αδεηψλ πνπ
επηζπµνχλ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ππάξμεσο ηθαλήο νηθνλνµηθήο επηθάλεηαο ζην πξφζσπφ ηνπο, νη
ελδηαθεξφµελνη λα απνθηήζνπλ λέα άδεηα ΔΓΥ απηνθηλήηνπ νθείινπλ µαδί µε ηελ αίηεζή ηνπο λα
θαηαζέζνπλ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ ∆εµνζίνπ, πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 επξψ) γηα
θάζε λέα άδεηα γηα ηελ νπνία ελδηαθέξνληαη. Λεπηνµέξεηεο ζρεηηθέο µε ηηο πξναλαθεξφµελεο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 110 ηνπ Ν. 4070/2012. Οη θαηέρνληεο άδεηα ΔΓΥ
απηνθηλήηνπ ΣΑΞΗ, πνπ επηζπµνχλ λα ηελ µεηαηξέςνπλ ζε άδεηα ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ, αληί εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσµέλν αληίγξαθν ηεο πθηζηάµελεο άδεηαο ηνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ
ΣΑΞΗ.
5. Να δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηε ζηάζµεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
νρεµάησλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ ζην φλνκά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5)
άδεηεο θπθινθνξίαο ΔΓΥ απηνθηλήησλ.
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ΑΗΣΖΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ελδηαθεξφµελνη γηα απφθηεζε λέαο άδεηαο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ ή µεηαηξνπή ηεο πθηζηάµελεο
ζε άιινπ ηχπνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ αξµφδηα Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ
ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο αίηεζε µε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη ε έδξα ή νη έδξεο γηα ηηο νπνίεο
δεηείηαη
άδεηα, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ
ελδηαθεξφµελν ή ην λφµηµν
εθπξφζσπφ ηνπ
ζπλνδεπφµελε απφ θάθειν µε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα οποία πρέπεη λα έτοσλ εθδοζεί
µεηά ηελ πρώηε δεµοζίεσζε ηες παρούζας αλαθοίλφζες – πρόζθιεζες εθδήιφζες
ελδηαθέροληος.
(Έληππν αίηεζεο ρνξεγείηαη απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.
Ζκαζίαο θαη βξίζθεηαη αλαξηεµέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
www.pkm.gov.gr , φπσο θαη ε παξνχζα πξφζθιεζε).
Α.

Φσζηθά Πρόζφπα

1. Δπηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνµηθήο ηαπηφηεηαο ή ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ.
2. Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί αµεηάθιεηα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήµαηα ηνπ άξζξνπ 100 πεξίπησζε (α) ηνπ
Ν. 4070/2012. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην απφζπαζµα πνηληθνχ
µεηξψνπ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία.
3. Φνξνινγηθή ελεµεξφηεηα.
4. Αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα απφ ηνλ θχξην θνξέα αζθάιηζεο.
5. Δγγπεηηθή επηζηνιή µε ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Ν. 4070/2012 πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ
(5.000 επξψ) γηα θάζε µία αηηνχµελε άδεηα ΔΓΥ απηνθηλήηνπ. Οη θαηέρνληεο άδεηα Δ∆Υ
απηνθηλήηνπ ΣΑΞΗ, πνπ επηζπµνχλ λα ηελ µεηαηξέςνπλ ζε άδεηα ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ, αληί εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσµέλν αληίγξαθν ηεο πθηζηάµελεο άδεηαο ηνπ Δ∆Υ απηνθηλήηνπ
ΣΑΞΗ.
6. Δάλ θαηέρνπλ ζην φλνµά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) άδεηεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ,
αληίγξαθα ζπµβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή ζεσξεµέλσλ απφ ηελ αξµφδηα ΓΟΤ ζπµβάζεσλ µίζζσζεο
ρψξσλ γηα ηε ζηάζµεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεµάησλ θαη θαηάιιειν ζρέδην
θάηνςεο ή ηνπνγξαθηθφ
δηάγξαµµα
µεραληθνχ,
θαηάιιεια
ππνγεγξαµµέλν,
πνπ
βεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηελ επάξθεηα ηνπο γηα ηε ζηάζµεπζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ. Οη ρψξνη δελ απαηηείηαη λα είλαη εληαίνη.
Β.

Νοµηθά Πρόζφπα

1. ΦΔΚ δεµνζίεπζεο θαηαζηαηηθνχ ή εάλ απηφ δε δεµνζηεχεηαη, επηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν ηνπ
ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην αξµφδην Πξσηνδηθείν θαη πηζηνπνηεηηθφ µεηαβνιψλ ηνπ απφ ηελ
αξµφδηα ππεξεζία.
2. ΦΔΚ µε ηε δεµνζίεπζε ηεο ζπγθξφηεζεο ζε ζψµα ηνπ ελ ηζρχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ην δηνξηζµφ Γηεπζχλνληα πµβνχινπ ή λφµηµνπ εθπξνζψπνπ, εάλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή πηψρεπζε θαη φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία γηα ηα παξαπάλσ.
4. Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί αµεηάθιεηα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήµαηα ηνπ άξζξνπ 100 πεξίπησζε (α) ηνπ Ν.
4070/2012 ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε απηψλ ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ. Ωο ηέηνηα
λννχληαη γηα ηηο Α.Δ. ηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, γηα θάζε άιιν εηαηξηθφ ηχπν νη
Γηαρεηξηζηέο θαη γηα ηηο νµφξξπζµεο θαη εηεξφξξπζµεο εηαηξείεο νη νµφξξπζµνη εηαίξνη. Γηεπθξηλίδεηαη
φηη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ αλαδεηείηαη
απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία.
5. Φνξνινγηθή ελεµεξφηεηα.
6. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.
7. Δγγπεηηθή επηζηνιή µε ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Ν. 4070/2012 πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ
επξψ (5.000 επξψ) γηα θάζε µία αηηνχµελε άδεηα ΔΓΥ απηνθηλήηνπ. Οη θαηέρνληεο άδεηα ΔΓΥ
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απηνθηλήηνπ ΣΑΞΗ, πνπ επηζπµνχλ λα ηελ µεηαηξέςνπλ ζε άδεηα ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ, αληί εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσµέλν αληίγξαθν ηεο πθηζηάµελεο άδεηαο ηνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ ΣΑΞΗ.
8. Δάλ θαηέρνπλ ζην φλνµά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) άδεηεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ,
αληίγξαθα ζπµβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή ζεσξεµέλσλ απφ ηελ αξµφδηα ΓΟΤ ζπµβάζεσλ µίζζσζεο
ρψξσλ γηα ηε ζηάζµεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεµάησλ θαη θαηάιιειν ζρέδην
θάηνςεο ή ηνπνγξαθηθφ
δηάγξαµµα
µεραληθνχ,
θαηάιιεια
ππνγεγξαµµέλν,
πνπ
βεβαηψλεη
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηελ επάξθεηα ηνπο γηα ηε ζηάζµεπζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ. Οη ρψξνη δελ απαηηείηαη λα είλαη εληαίνη.
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΗΣΖΔΩΝ – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
►
Ζ αξµφδηα ππεξεζία ζα ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη ησλ απαηηνχµελσλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε λέαο άδεηαο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ
ή ηελ µεηαηξνπή πθηζηάµελεο ζε άιινπ ηχπνπ.
►
ηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε νη ζρεηηθέο αηηήζεηο µε ην
φλνµα ή ηελ επσλπµία ηνπ αηηνχληνο αλά έδξα, ην είδνο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ (ΣΑΞΗ ή
ΔΗΓΜΗΘ), αχμνληα
αξηζµφ θαηάζεζεο αίηεζεο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη γηα θάζε αηηνχληα ν
αληίζηνηρνο αξηζµφο αηηνχµελσλ αδεηψλ.
►
Ζ θαηάζηαζε απηή ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο www.pkm.gov.gr
θαη δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο
Τπνδνµψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ www.yme.gr . Μεηά ηελ αλάξηεζε ηεο δελ επηηξέπεηαη θαµία
ηξνπνπνίεζή ηεο.
►
Ο έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ, ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη θαηάξηηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε
θαηά ηα παξαπάλσ αλάξηεζε ηεο ζην δηαδίθηπν ζα νινθιεξσζεί µέρξη 15 Ματνπ 2015.
►
Μεηά ηελ αλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξνεγνχµελσλ παξαγξάθσλ ζην δηαδίθηπν θαη
µέρξη 31 Ματνπ 2015 ζα εθδνζεί ε πξνβιεπφµελε ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Ν.
4070/2012 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο µε
ηελ νπνία ζα θαζορίδεηαη ο µέγηζηος αρηζµός αδεηώλ θσθιοθορίας ΔΓΥ ασηοθηλήηφλ (ΣΑΞΗ
θαη ΔΗΓΜΗΘ) αλά έδρα ζχµθσλα µε ηα θαζνξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Ν.
4070/2012.
►
Με ηελ ίδηα απφθαζε ζα επηµεξίδεηαη γηα θάζε έδξα ν αξηζµφο
απηφο
σο
πξνο ηηο
άδεηεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ ΣΑΞΗ θαη ηηο άδεηεο ΔΓΥ εηδηθψλ µηζζψζεσλ (ΔΗΓΜΗΘ). ηελ ίδηα
απφθαζε ζα αλαθέξεηαη ν πθηζηάµελνο αξηζµφο ΔΓΥ ΣΑΞΗ θαη ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ αλά έδξα θαζψο θαη
ε δηαθνξά απηψλ ζε ζρέζε µε ην µέγηζην νξηδφµελν αξηζµφ.
►
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ απφθαζε απηή ζα πξνθχςεη γηα θάπνηα έδξα µέγηζηνο
αξηζµφο επηηξεπφµελσλ αδεηψλ µηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ ήδε θπθινθνξνχλησλ θαηά ην ρξφλν
ηνπ ππνινγηζµνχ ηφηε
δελ ζα ζσλετηζηεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο λέσλ αδεηψλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε επηηξέπεηαη µφλν ε
µεηαηξνπή, µε αίηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, άδεηαο ΔΓΥ ΣΑΞΗ ζε άδεηα ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ, ή θαη
ην αληίζηξνθν, εθφζνλ ηέηνηεο άδεηεο δελ πθίζηαληαη ή ν αξηζµφο ηνπο ππνιείπεηαη ηνπ
αλαινγνχληνο ζηελ έδξα αξηζµνχ αδεηψλ ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ ή ΔΓΥ ΣΑΞΗ αληίζηνηρα. Γηα φζεο άδεηεο
ΔΓΥ ΔΗΓΜΗΘ, απφ απηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηα αλσηέξσ, δελ ππάξρεη αίηεµα
αληηθαηάζηαζεο πθηζηάµελεο άδεηαο απφ ηδηνθηήηε ΔΓΥ ΣΑΞΗ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν. 4070/2012 γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ.
►
Δθόζολ από ηελ παραπάλφ αλαθερόµελε απόθαζε ηοσ Αληηπερηθερεηάρτε Π.Δ.
Ζκαζίας (άρζρο 85) προθύυεη αρηζµός αδεηώλ γηα τορήγεζε ηόηε ζα αθοιοσζεζεί ε
παραθάηφ δηαδηθαζία:
▪ Δάλ ν αξηζµφο ησλ θπζηθψλ ή λνµηθψλ πξνζψπσλ πνπ αηηήζεθαλ λα ιάβνπλ άδεηα πξνθχςεη
µεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζµφ ησλ πξνο ρνξήγεζε αδεηψλ ηφηε ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθή θιήξσζε
ζηελ νπνία ζα ζπµµεηέρεη θάζε αηηεζάµελνο µε (1) ζπµµεηνρή.
▪ Δάλ ν αξηζµφο ησλ πξνο ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ επαξθεί πξνθεηµέλνπ λα ρνξεγεζεί ηνπιάρηζηνλ
µία άδεηα ζε φινπο, φζνπο λνµίµσο έρνπλ ππνβάιιεη
αίηεζε, αιιά
δελ
επαξθεί
πξνθεηµέλνπ λα ρνξεγεζνχλ άδεηεο ζε φζνπο λνµίµσο αηηήζεθαλ παξαπάλσ απφ µία άδεηα, ηφηε
ζα ρνξεγεζεί ζε φινπο από µία άδεηα θαη γηα ηηο ελαπνµείλαζεο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθή
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θιήξσζε µεηαμχ φζσλ αηηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο ηεο µίαο άδεηεο. ηελ θιήξσζε απηή ζα ζπµµεηέρεη
θαζέλαο απφ φζνπο δήηεζαλ παξαπάλσ απφ µηα άδεηα µε ηφζεο ζπµµεηνρέο φζεο νη άδεηεο
πνπ δήηεζε µεησµέλεο θαηά µία. Οη παξαπάλσ θιεξψζεηο ζα δηελεξγεζνχλ γηα φιεο ηηο
έδξεο
απφ ηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνµψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ µέρξη ηελ 20 Ηνπλίνπ 2015.
εµεηψλεηαη φηη ζχµθσλα µε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.
4070/2012 µέξνο ησλ λέσλ αδεηψλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ζα ρνξεγεζνχλ ζε πνιχηεθλνπο,
ηξίηεθλνπο µε αλήιηθα ηέθλα θαζψο θαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηέθλα µε αλαπεξία ζε
πνζνζηφ άλσ ηνπ 67%.
ε πεξίπησζε ππάξμεσο πεξηζζνηέξσλ ελδηαθεξνµέλσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο ζα
δηελεξγεζεί µεηαμχ ηνπο θιήξσζε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο
Τπνδνµψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ ζα θαζνξηζηνχλ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, ν ηξφπνο
ππνβνιήο ηνπο θαη ην πνζνζηφ εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηα άηνµα
απηά.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ απνζηνιή ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Ζκαζίαο ησλ θαηαιφγσλ ησλ θιεξσζέλησλ γηα ηηο έδξεο ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο εληφο 10 εµεξψλ ζα
εθδνζεί απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο γηα θάζε δηθαηνχρν µε ηελ νπνία ζα
εγθξίλεηαη ζην φλνµα απηνχ ε παξαρψξεζε γηα λα ζέζεη ζε θπθινθνξία ΔΓΥ απηνθίλεην.
Σαπηφρξνλα , ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Ζκαζίαο ζα επηζηξέςεη
αηηεζαµέλνπο ηηο θαηαηεζείζεο απφ απηνχο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία
Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ.Ζκαζίαο, φιεο ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο.

ζε

φινπο

ηνπο

Μεηαθνξψλ

θαη

Ο Αληηπερηθερεηάρτες
Π.Δ. Ζκαζίας
ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

Ο πληάμαο

Ο Γ/ληεο
θ.α.α.

Γεβίδεο Γεψξγηνο
ΣΔ Μεραληθψλ

Μηραειίδεο Γεψξγηνο
ΠΔ Μεραληθψλ
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. Γξαθείν θ. Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - Βαο. Όιγαο 198 Θεζζαινλίθε Σ.Κ. 54110
2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα - Βαο. Όιγαο 198 Θεζζαινλίθε Σ.Κ. 54110
3. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Κ.Μ – 12 ρικ Θεζζαινλίθεο – Θέξκεο
Σ.Κ. 57001
4. Γ/λζε Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη νξγάλσζεο (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ.
106 ηνπ λ.4070/12) – Μεηξνπφιεσο 44 Βέξνηα Σ.Κ. 59100
5. Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12 ) Μεηξνπφιεσο 44
Βέξνηα Σ.Κ. 59100
6. Γξαθείν Σχπνπ Π.Δ. Ζκαζίαο (κε ηελ παξάθιεζε λα εθδνζεί δειηίν ηχπνπ ζηα ΜΜΔ (ραδηόθφλο θαη
ηειεόραζε) θαζψο θαη λα δεκοζηεσηεί ζε δσο εκερήζηες θαη κηα εβδοκαδηαία εθεκεξίδεο πνπ
θπθινθνξνχλ ζηελ πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12) - Μεηξνπφιεσο 44
Βέξνηα Σ.Κ. 59100
7. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο - Μεηξνπφιεσο 44 Βέξνηα Σ.Κ. 59100
8. Κ.Δ.Π. ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 5900 ΝΑΟΤΑ (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
9. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΒΔΡΓΗΝΑ ΑΝ. ΓΟΝΑΣΑ 17 59100 ΒΔΡΟΗΑ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
10. Κ.Δ.Π. ΓΖΜΟΤ ΒΔΡΟΗΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ 44 59100 ΒΔΡΟΗΑ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
11. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 224Α 59033 ΜΑΚΡΟΥΧΡΗ(κε ηελ παξάθιεζε γηα
αλάξηεζε ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
12. Κ.Δ.Π. ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΒΔΣΟΠΟΤΛΟΤ 6 59300 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ(κε ηελ παξάθιεζε γηα
αλάξηεζε ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
13. Κ.Δ.Π. Σ.Κ. ΡΗΕΧΜΑΣΧΝ ΡΗΕΧΜΑΣΑ 59100 ΒΔΡΟΗΑ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
14. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΧΝ ΚΑΒΑΗΛΑ 59100 ΒΔΡΟΗΑ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
15. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΠΛΑΣΔΧ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 23 59032 ΠΛΑΣΤ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
16. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΓΟΒΡΑ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ 59100 ΒΔΡΟΗΑ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
17. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΜΔΛΗΚΖ ΠΛ. ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ 59031 ΜΔΛΗΚΖ(κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
18. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΑΝΘΔΜΗΧΝ ΔΡΜΟΤ 36 59035 ΚΟΠΑΝΟ (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
19. Κ.Δ.Π. Γ.Δ. ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ 59034 ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗ (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
20. ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ 46 59100 ΒΔΡΟΗΑ (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
21. ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΖ 42 5300 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε
ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
22. ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ ΠΛ. ΓΖΜΑΡΥΗΑ 30 5900 ΝΑΟΤΑ (κε ηελ παξάθιεζε γηα αλάξηεζε ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
23. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ , ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΝΑΤΣΖΛΗΑ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ – ΣΟΜΔΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ – ΑΝΑΣΑΔΧ 2 & ΣΗΓΑΝΣΔ 10191 ΑΘΖΝΑ
Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξψλ
α) Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή
β) Γ/λζε Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ
Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
α) Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο
Γ/λζε Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ λ.4070/12)
24. πλδηθάην Ηδηνθηεηψλ Σαμί Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο – Πξνχζεο 3 59100 Βέξνηα
25. σκαηείν Οδεγψλ Σαμί Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο – Πεξηθιένπο 11 59100 Βέξνηα
νο
26. Οκνζπνλδία πλδηθάησλ Μεηαθνξψλ Διιάδνο Μελάλδξνπ 51 (2 ) 10437 Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα
ελεκεξσζνχλ ηα ζσκαηεία –κέιε ηεο).
27. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σαμί & Αγνξαίσλ Π. Σζαιδάξε 4 Οκφλνηα 10431 Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα
ελεκεξσζνχλ ηα ζσκαηεία –κέιε ηεο).

