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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ή
µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε τον Ν.4070/12.

Ο ΑΝΤ ΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒ ΑΛ ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 144/2010 « Οργανισµός των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/2010).
3. Την υπ’ αριθµόν ∆.∆./οικ.1323/30-03-2016 (ΦΕΚ 952/Β΄/6-4-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Α.Μ.Θ. “ Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες”.
4. Την υπ΄αριθµ. ∆.∆./ΟΙΚ.1327/30.03.16 (ΦΕΚ 1026/Β΄/06.04.2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταµένους
Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».
5. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & ∆ηµοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ΄αριθµ.οικ. 49536/4711/10.12.2012 Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων « ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, για τη χορήγηση νέων
αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων(ΤΑΞΙ και ΕΙ∆.ΜΙΣΘ.), κατά τα
οριζόµενα στο Νόµο 4070/2012 (ΦΕΚ 3357/Β΄/01.01.2012).
7. Την µε αριθµό οικ. 55214/4901/20.11.2013 Εγκύκλιο του Υ.Υ.Μ.&∆. «∆ιευκρινήσεις επί της
διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατικών ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων κατά το ν. 4070/2012,
όπως ισχύει.
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8. Την υπ΄αριθµ. 213/2012 (ΦΕΚ 2376/Β/2012/27-8-2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Καθορισµός εδρών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.».

ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόµενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ή να µετατρέψει υφιστάµενη άδεια σε άλλο
τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση µέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00,
συνοδευόµενη από όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του Ν.
4070/2012.
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθµό
τους ανά έδρα.
Οι ∆ιοικητικές µονάδες - έδρες Ε∆Χ. αυτοκινήτων, που υφίστανται σήµερα στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας, σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 περ. α του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και
την αριθµ. 213/2012 (ΦΕΚ 2376Β΄) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης είναι οι εξής:
η

1 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Αµισιανών
∆.∆. Αντιφιλίππων
∆.∆. Ελευθερούπολης ( Ελευθερούπολη, Εξοχή, Παναγία, Χορτοκόπι)
∆.∆. Κηπιών ( Κηπιά, Ανω Χορτοκόπι)
∆.∆. Κοκκινοχώµατος
∆.∆. Χρυσοκάστρου (Χρυσόκαστρο, Μονή Αγ. Παντελεήµονος)
η

2 . ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Αγίου Ανδρέα ( Άγιος Ανδρέας)
∆.∆. Ελαιοχωρίου (Ελαιοχώριον, Παραλία Ελαιοχωρίου
∆.∆. Ελευθερών (Ελευθεραί
∆.∆ Μυρτοφύτου (Μυρτόφυτο, Παραλία Μυρτοφύτου)
∆.∆ Νέας Ηρακλείτσας (Νέα Ηρακλείτσα, Αποβάθρα)
∆.∆. Νέας Περάµου (Ν. Πέραµος, Αγία Μαρίνα, Άγιος Αθανάσιος
∆.∆. Φωλέας (Φωλέα, Πύργος)
η

3 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Θάσου (Θάσος, Γλυφάδα, Μακρύαµος)
η
4 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆ Θεολόγου (Θεολόγος, Αλυκή, Αστρίς, Θυµωνιά, Κοίνηρα, Κοίνηρα νησίς. Μονή
Αρχαγγέλου, Ποτός)
∆.∆. Λιµεναρίων (Λιµενάρια, Κάστρο)
η
5 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Καλλιράχης ( Καλλιράχη,. Σκάλα Καλλιράχης)
∆.∆. Μαριών ( Μαριές, Σκάλα Μαριών)
η

6 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Παναγίας ( Παναγία. Χρυσή Αµουδιά)
η

7 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Ποταµιάς (Ποταµιά, Λευκή)
η

8 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Πρίνου (Μεγάλος Πρίνος, Ι.Μ. Αγίου Παντελεήµονος. Μικρός Πρίνος. Όρµος Πρίνου,
Πρίνος Καλύβαι)
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η

9 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Ραχωνίου (Ραχώνι, Άγιος Γεώργιος. Σκάλα Ραχωνίου)
η

10 ∆ιοικητική Μονάδα: -Έδρα
∆.∆. Σωτήρος ( Σκάλα Σωτήρος, Σωτήρος)
η

11 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Καβάλας ( Καβάλα, Άγιος Σύλλας, Άσπρη Άµµο, Παλαιόν Τσιφλίκιον, Σανατόριο)
∆.∆. Νέας Καρβάλης ( Νέα Καρβάλη, Άνω Λεύκη, Λεύκη)
∆.∆. Χαλκερού (Χαλκερό)
η

12 ∆ιοικητική Μονάδα –Έδρα
∆.∆. Αγιάσµατος (Αγίασµα, Παραλία Αγιάσµατος)
η

13 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Κεραµωτής (Κεραµωτή, Μοναστηράκι, Χαϊδευτό)
η

14 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Νέας Καρυάς (Ν. Καρυά)
η

15 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Πηγών ( Πηγαί)
η

16 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Λεκάνης (Λεκάνη)
∆.∆. Αγίου Κοσµά (Άγιος Κοσµάς, Σκοπός)
∆.∆. ∆ιποτάµου (∆ιπόταµος)
∆.∆. ∆υσβάτου (∆ύσβατον, Στεγνό)
∆.∆. Ελαφοχωρίου (Ελαφοχώρι)
∆.∆. Κεχροκάµπου (Κεχρόκαµπος)
∆.∆. Μακρυχωρίου (Μακρυχώρι, Κρυονέρι, Νικηταί. Πλατανιά)
∆.∆. Πλαταµώνα (Πλαταµώνας)
η

17 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Ακροποτάµου (Ακροπόταµος, Λουτρά Ελευθερών)
η

18 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Γαληψού (Γαληψός)
η

19 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Κάρυανης (Κάρυανη, Βρύση)
η

20 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Ορφανίου (Ορφάνιο, Μέγας Αλέξανδρος)
η

21 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Οφρυνίου (Οφρύνιο, Παραλία Οφρυνίου)
η

22 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Ποδοχωρίου (Ποδοχώρι, Κοκκινοχώρι)
23η ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Νικήσιανης (Νικήσιανη)
∆.∆. Γεωργιανής (Γεωργιανή)
∆.∆. Παλαιοχωρίου (Παλαιοχώρι)
η

24 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Μουσθένης (Μουσθένη)
∆.∆. Αυλής (Αυλή)
∆.∆. ∆ωµατίων (∆ωµάτια)
∆.∆. Μελισσοκοµείου (Μελισσοκοµείο, Πυργοχώρι)
∆.∆. Μεσιάς (Μεσιά. Μέλισσα)
∆.∆. Μεσορόπης (Μεσορόπη)
∆.∆. Πλατανότοπος (Πλατανότοπος)
∆.∆. Σιδηροχωρίου (Σιδηροχώρι. Καραβαγγέλης)
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η

25 ∆ιοικητική Μονάδα -Έδρα
∆.∆. Κρηνίδων ( Κρηνίδες)
∆.∆. Αµυγδαλεώνα (Αµυγδαλεώνα)
∆.∆. Ζυγού (Ζυγός, Νέος Ζυγός)
∆.∆. Κορυφών (Κορυφές)
∆.∆. Κρυονερίου (Κρυονέρι)
∆.∆. Ληµνιών (Ληµνιά, Βουνοχώρι, Λυκόστοµο)
∆.∆. Λυδίας (Λυδία)
∆.∆. Παλαιάς Καβάλας (Παλαιά Καβάλα)
∆.∆. Πολυνέρου (Πολύνερο, Κρανοχώρι)
∆.∆. Πολύστυλου (Πολύστυλο, ∆άτο, Μικροχώρι)
∆.∆. Φιλλίπων (Φίλλιποι)
η

26 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Αβραµυλιάς (Αβραµυλιά, ∆αµασκηνιά)
η

27 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Γέροντα (Γέροντας)
η

28 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Γραβούνας (Γραβούνα)
η

29 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. ∆ιαλεκτού (∆ιαλεκτό, Εκλεκτό, Κρήνη)
η

30 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Ερατεινού (Ερατεινό)
η

31 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Ζαρκαδιάς (Ζαρκαδιά, Εκάλη)
η

32 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Νέου Ξεριά (Νέος Ξεριάς)
η

33 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Παραδείσου ( Παράδεισος)
η

34 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Πέρνης (Πέρνη)
η

35 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Πετροπηγής (Πετροπηγή)
∆.∆. Ποντολιβάδου (Ποντολίβαδο, Άνω Ποντολίβαδο, Νέα Κώµη)
η

36 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Χρυσοχωρίου (Χρυσοχώρι)
η

37 ∆ιοικητική Μονάδα-Έδρα
∆.∆. Χρυσούπολης (Χρυσούπολη)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι πε[προκειµένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για απόκτηση νέας 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.
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Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι
ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν µαζί µε την αίτησή
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
άδειας 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 όνοµά 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 Α.Ε. 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 πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόµενοι
να αποκτήσουν νέα άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν µαζί µε την αίτησή 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 όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5)
άδειες κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ή µετατροπής υφιστάµενης σε
άλλου τύπου, πρέπει να καταθέσουν στην αρµόδια ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας, αίτηση µε την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια,
υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, συνοδευµένη από φάκελο µε τα
παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη ηµεροµηνία
δηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας).
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2. 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(5.000,00€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια Ε.∆.Χ.
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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.
6. Εάν κατέχουν στο όνοµά 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.
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
ν.4070/12, τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών προσώπων. Ως τέτοια
νοούνται για τις Α.Ε. 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.
5. Φορολογική ενηµερότητα.
6. Ασφαλιστική ενηµερότητα.
7. 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 άδειας του
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων,
αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 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.

ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙ Α ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας 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),τον 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 Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης www.pamth.gov.gr, δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
www.yme.gr και διαδικτυακό τόπο των δήµων της περιφερειακής ενότητας Καβάλας). Μετά την ανάρτησή
της δεν επιτρέπεται καµία τροποποίησή της.
Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα
παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί µέχρι 15 Μαΐου 2017.
Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούµενων παραγράφων στο διαδίκτυο και µέχρι 31
Μαΐου 2017, θα εκδοθεί η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του ν.4070/12 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε την οποία θα καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός
αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν.4070/12.
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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 συνεχιστεί 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 85 παρ.5 του ν.4070/12. Για όσες άδειες Ε.∆.Χ. ΕΙ∆ΜΙΣΘ, από αυτές που θα προκύψουν κατά
τα ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτηµα αντικατάστασης υφιστάµενης άδειας από ιδιοκτήτη Ε.∆.Χ. ταξί θα
ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης, που προβλέπεται στο ν.4070/12 για τη χορήγηση νέων αδειών.
Εφόσον από την παραπάνω αναφερόµενη απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (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 αιτούµενος µε (1) συµµετοχή.
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 Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου
η
Υποδοµών και Μεταφορών, µέχρι την 20 Ιουνίου 2017.
Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφεροµένων από τις αντίστοιχες άδειες, θα
διενεργηθεί µεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 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 Α.Μ.Θ. των
καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εντός 10 ηµερών θα
εκδοθεί απόφαση, 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 Α.Μ.Θ. θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτούντων τις
κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΚΤΩΝ
A. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
1. Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γενική ∆/νση Μεταφορών
α) Γραφείο Γενικού ∆/ντή
β) ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών
4. Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (FAX : 2106508200)
(µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του
ν.4070/12
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
B. Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ
Για ενηµέρωση των ΚΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (µε την παράκληση για την τοιχοκόλλησή της,
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
Γ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.- Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα.
2. Γραφείο Γενικού ∆/ντή Μεταφορών – Επικοινωνιών Π.Α.Μ.Θ.
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κΑΒΆΛΑς
4. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
5. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (µε την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ, σύµφωνα µε την παρ.3
του άρθρ. 106 του ν. 4070/12)
6. Γραφείο τύπου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ( µε την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθρ. 106 του ν. 4070/12).
∆. ∆ήµοι Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ∆ήµου και να
τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
Ε.
1. Σωµατείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Καβάλας
2. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος ( µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία- µέλη της)
3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί & Αγοραίων ( µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία- µέλη της)
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