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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για         κτηση  νέας  άδειας  ΕΔ.Χ.

αυτοκινήτου  ή  μετατροπή  υφιστάμενης  αδείας  Ε.ΔΧ.  ΤΑΞΙ  σε  Ε.Δ.Χ.  ΕΙΔΜΙΣΘ  ή

ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12 όπως τροποποήθηκε και

ισχύει».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Έχονταςυπόψη:
1.          Τις διατάξεις του Ν. 3 852/20 Ι Ο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τΑ/7-6-2010).

2.          το  π.δ.   Ι29ΏΟΙΟ  (ΦΕΚ  222/τΑ'Ώ7.12.20ΙΟ):  «Οργανισμός  της  περιφέρειας

Θεσσαλίας»,   όπως  εγκρίθηκε  και  τροποποιήθηκε   με  την  με   αριθμ.15840/Ι566Ι2/

04. ΙΟ.20Ι8  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Συντονιή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
tίΕγκριση     της     Ι46/20Ι8     (ορΘή     επανάληψη)     περί     ολικής     τροποποίησης     -
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επικαιροποίησης   του   π.δ.   Ι29/20ΙΟ   (ΦΕΚ  222/τ.Α'/27.12.20ΙΟ):   «Οργανισμός   της

Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 4788 Β).

3.            Τις    διατάξεις    του    Ν.     4070/2012     (ΦΕΚ     82/τΑ/10-04-2012)     «Ρυθμίσεις

ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  Μεταφορών  &  Δημοσίων Έργων  και άλλες  διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.            Την    αριθμ.    Α    20534/Ι646/4.5.20Ι2    (ΑΔΑ:    Β49ΛΙ-ΣΟΤ)    εγκύκλιο    του

γπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

«Κοινοποίηση    διατάξεων    του    ν.    4070/20Ι2    (Α'82)    «Ρυθμίσεις    ηλεκτρονικών

επικοινωνιών,  Μεταφορών,  Δημοσίων Έργων  και άλλες διατάξεις»  και διευκρινήσεις

επ'αυτών αναφορικά με Θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

5.             Την   αριθμ.    Α    24679/2067/3Ι.5.20Ι2    (ΑΔΑ:    Β4ΛΒΙ-9ΩΓ)    εγκύκλιο   του

γπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

«Διευκρινήσεις  επί  των  διατάξεων  του ν.  4070/2012  (Α'82)  «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

6.            Την   αριθμ    Α   28480/248Ι/7.2.20Ι3    (ΑΔΑ:    ΒΕγγ1-ΩΣΑ)   εγκύκλιο   του

γπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

«Διευκρινήσεις  επί  των  διατάξεων  του  ν.  4070/20Ι2  (Α'82)  αναφορικά  με  Θέματα

λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».

7.             Την      αριθ.      88/20Ι3/10.05.2013      (Φ.Ε.Κ.       Ι128Έ/20Ι3)      απόφαση      του

Περιφερειακού  Συμβουλίου  Θεσσαλίας  «καθορισμός  εδρών  -  διοικητικών  μονάδων

των επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) των Περιφερειακών  Ενοτήτων Μαγνησίας

και Σποράδων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 4070/2012».

8.          Την αριθμ.  Α/577/34/Ι 5  Εγκύκλιο γποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ

Β8Ρ1 Ι-ΟΦΔ  -ορΘή  επαναληψη/Ι3-Ι-20Ι5) Κοινοποίηση  διατάξεων του Ν.4313/20Ι4

(Α'26Ι)   «Ρυθμίσεις   μεταφορών,   τηλεπικοινωνιών   και   δημοσίων   έργων   και   άλλες
διατάξεις» αναφορικά με επιβατικές μεταφορές.

9.          Την   αριθμ.   Α9ΙΟΙ6/4951/Ι4.Ι2.20Ι7   Εγκύκλιο   γποδομών   Μεταφορών   και

Δικτύων   (ΑΔΑ   7Θ9Σ465ΧΘΞ-ΣΧΞ)   «Περί   των   Επιβατηγών   Δημοσίας   Χρήσης

αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης κατάλληλα διασκευασμένων για τη μεταφορά Ατόμων

με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Δ.Χ.  -ΕΙΔΜΤΣΘ ΑμΕΑ) κατά το ν.4070/20Ι 2  (Α'82).

ΙΟ.      Την  αριθμ.  Α  4304/207/29.Ι.2019  Εγκύκλιο  Υποδομών  και  Μεταφορών  «Περί

αδειοδότησης  Επιβατικών  Δημόσιας  Χρήσης  (ΕΔΧ)  οχημάτων  σύμφωνα  με  το  ν.

4070/20 Ι 2 (ΦΕΚ Α'82)».

ΙΙ.         Την   αριθμ   32133/29-ΟΙ-2021   Απόφαση   Περιφερειάρχη   Θεσσαλίας   (ΑΔΑ:

ΩΗΟΗ7ΛΡ-3ΨΝ)   «Καθορισμός   μέγιστου    αριθμού   αδειών   κυκλοφορίας    Ε.Δ.Χ.

αιtτοκινήτων   ανά   Διοικητή   Μονάδα   -   έδρα   Ε.Δ.Χ.,   έτους   202Ι,   καθώς   και
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επιμερισμός   των   αδειών   αυτών   για   κάθε   έδρα   και   κατηγορία   (Ε.Δ.Χ.   -   Ε.Δ.Χ.

ΕΙΔΜΙΣΘ - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ )».

κΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να

μετατρέψει  υφιστάμενη  άδεια  Ε.Δ.Χ.  ΤΑΞΙ  αυτοκινήτου  σε  ΕΔ.Χ.  ΕΙΔΜΙΣΘ  ή
ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ   και   αντίστροφα,   να   υποβάλλει   σχετική   αίτηση   έωc  ττιν   3Ι

Μαι]τίου  2021 και ώοα 15:00 υ.ιι. σύυΦωνα ιιε τον κάτωθι Πίναιtα:
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα που περιλαμβάνεται στη με αριθμ. 32 Ι 33/29Ί)1-202 Ι

απόφασή μας. Νέεc άδειεc Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Θα χορηγηθούν στις κάτωθι Διοικητικές

Μονάδες Ε.Δ.Χ.: Τρεις (3) στην 8η Διοικητική Μονάδα και Μία ( Ι) στη  Ι 3η Διοικητιιή

Μονάδα.
Οι  προβλεπόμενεc   μετατροπέc  υφιστάμε\ης   άδειας   Ε.Δ.Χ.   ΤΑΞΙ   αυτοκινήτου   σε   Ε.Δ.Χ.

ΕΙΔΜΙΣΘ   αναφέρονται  στον  ανωτέρω   Πίνακα  στη  στήλη   «Κατανομή   μεγίστοιJ  αριθμού

αδειών κατά κατηγορία», στο σημείο ΕΙΔΙ\ΉΣΘ και ο τελικός αριθμός προκύπτει αφού πρώτα

αφαιρεθούν  οι  υπάρχοι)σες  όμοιες  από  τη  στήλη  «γπάρχουσες  άδειες  Ε.Δ.Χ.»  στο  σημείο

ΕΙΔΜΙΣΘ.

Οι   ποοβλεπόιιενεc   υετατDοπέc   υtDιστάιιενnC   άδειαc   Ε.Δ.Χ.   ΤΑΞΙ   αυτοκινήτου   σε   Ε.Δ.Χ.

ΕΙΔΜΙΣΘ  -  ΑιιΕΑ   αναφέρονται  στον  ανωτέρω   Πίνακα  στη   στήλη   «Κατανομή   μεγίστου

αριθμού αδειών κατά κατηγορία», στο σημείο ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑμΕΑ.

Με  την  αίτησή  του  ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  πρέπει να προσδιορίζει  την  έδρα ή  τις  έδρες  των

Περιφερειακών  Ενοτήτων  Μαγνησίας  &  Σποράδων  για  τις  οποίες  ζητείται  άδεια,  το  είδος

άδειας  (ή  αδειών)  και  τον  αριθμό  τους  ανά  έδρα  και  σιtνοδεύεται  από  όλα  τα  οριζόμενα

δικαιολογητικά στα άρθρα  ΙΟ9 και  1 ΙΟ του ν. 4070/Ι2 (ΦΕΚ82Α'),  όπως ισχύει.

Οι    έδρες    -    διοικητικές    μονάδες    Ε.Δ.Χ.    αυτοκινήτων,    που    υφίστανται    σήμερα    στις

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων,  είναι αυτές που καθορίστηκαν με την αριθ.

88/20 Ι 3  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ.  Ι Ι 28/Β/Ι Ο.5.20Ι 3).

Π ο c>ύποθέσειc συ υιιετογή c

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  να  αποκτήσουν  νέα  άδεια  Ε.ΔΧ.  αυτοκινήτου  ή  να  μετατρέψουν

υφιστάμε\η  άδεια  ΕΔΧ  ΤΑΞΙ  σε  Ε.Δ.Χ.  ΕΙΔΜΣΘ  ή  ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ  και  αντίστροφα z!ρέΖ!ς!

να πλτιοούν αθοοιστικά τις ακόλουθες προύποθέσεις:

Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο  107 του ν. 4070/12 όπως ισχύει)

Ι .   Να έχουν την υπηκοότητα κράτους - μέλους της Ευρωπα.ι.κής Ένωσης.

2.    Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του

άρθρου  ΙΟΟ, περίπτωση α' του ν. 4070/Ι 2, όπως ισχύει.

3.   Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

4.   Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής

δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των

αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη  της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι

ενδιαφερόμενοι  για  την  απόκτηση  άδειας  Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτου  οφείλουν  μαζί  με  την
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αίτησή  τους  να  καταθέσουν  και   εγΎυητική_   επιστολή   υπέρ   Δημοσίου.   ποσού  πέντε

Υιλιάδων ευοώ (5.000 €) για καθειιία άδεια Ύια την οποία ενδιαΦέρονται (λεπτομέρειες

σχετικές  με  τις  προαναφερόμενες  εγγιtητικές  επιστολές  αναφέρονται  στο  άρθρο   Ι ΙΟ

τοιj   Ν.   4070/Ι2.   όπως  ισχύει).   Οι   κατέχοντες   άδεια   Ε.Δ.Χ.   αυτοκινήτου   ταξί,   που

επιουμούν να την μετατρέψουν σε άδεια  Ε.Δ.Χ.  ΕΙΔΜΙΣΘ`  αντί εγγυητικής επιστολής

υποβάλλουν  επικιtρωμένο  αντίγραφο  της `jφιστάμενης άδειας του  Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτοιι

Ταξί.

5.    Να  διαθέτουν  κατάλληλους  χώρους  για  τη  στάθμευση,  φύλαξη  και  συνήρηση  του

συνόλου   των   οχημάτων   τους,    σε   περίπτωση    που    κατέχουν   στο   όνομά   τους

περισσότερες από πέντε (5 ) άδειες ιωκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Νομ`κά πρόσωπα (άρθρο  Ι Ο8 του ν.4070/Ι 2 όπως ισχύει)

Ι .  Να έχοw έδρα εντός κράτους - μέλους της Ευρωπαtκής Ένωσης.

2.  Να  μην  έχουν  καταδικαστεί  αμετάκλητα  τα  πρόσωπα  που  ασκούν  διοίκηση  αυτών  των

νομικών  προσώπων  για  κανένα  από  τα  αδικήμcπα  του  άρθρου  ΙΟΟ  περίπτωση  α  του  Ν.

4070/Ι2,   όπως   ισχύει.    Ως   τέτοια   νοούντα`   για   τις    Α.Ε.    τα    μέλη    του   Διοικητικού

Συμβουλίου,  για  κάθε  άλλο  εταιρικό  τύπο  οι  Διαχειριστές  και  για  τις  ομόρρυθμες  και

ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

3.   Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

4.   Να έχουν ικα\ή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

εκμετάλλευσης  Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτων,  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  αδειών  που  επιθυμούν.

Για  την  απόδειξη  της  υπάρξεως  ικα\ής  οικονομικής  επιφάνειας  στο  πρόσωπό  τους,  οι

ενδιαφερόμενοι να  αποκτήσουν  άδεια  Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτου  οφείλοιtν  μαζί  με  την  αίτησή

τους να  καταθέσουν  και  εγγυτιτιιά  επιστολή  υπέο  Δτ`υοσίου`  ποσού  πέντε γιλιάδων  ευοώ

(5.000  €)  Ύια  κάθε  νέα  άδεια  για  ττιν  οποία  ενδιαtDέDΟνται  (λεπτομέρειες  σχετικές  με  τις

προαναφερόμενες  εγγυητικές  επιστολές  αναφέρονται  στο  άρθρο  Ι ΙΟ  του  ν.4070/Ι2,  όπως

ισχύει).  Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτοιt ταξί, ποι) επιθυμούν να την μετατρέψουν

σε  άδεια   ΕΔΧ   ΕΙΔΜΙΣΘ  ή   ΕΙΔΜΙΣΘ   ΑμΕΑ`   αντί  εγγυητικής   επιστολής  υποβάλλουν

επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.

5.  Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάομευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου

των  οχημάτων τοι)ς,  σε  περίπτωση  που  κατέχουν στο  όνομά  τους περισσότερες  από  πέντε

(5) άδειες ιcυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

γποβολή   αίmστιc   &   δικαιολογτ`τικών   Οι   ενδιαφερόμενοι   για

απόκτηση  νέας  άδειας  ΕΔΧ  αυτοκΊνήτου  ή  μετατροπής  υφιστάμενης  αδείας  ΕΔΧ  ΤΑΞΙ  σε

Ε.Δ.Χ.  ΕΙΔΜΙΣΘ  ή  ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ  και  αντίστροφα  πρέπει  να  καταθέσουν  στη  Διεύθυνση

Μεταφορών &  Επικοινωνιών της Π.Ε.  Μαγνησίας &  Π.Ε.  Σποράδων (Κορωνίου και Νέγρη -
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Πεδίο  Αρεως στο  Βόλο),  έωc  τιC  3 Ι  Μαf>τίου   202Ι  και ώοα  Ι 5:00  ιι.ιι.:

Ι .  Αίτηση  με την οποία Θα προσδιορίζεται η  έδρα ή  οι έδρες για τις οποίες ζητείται η  άδεια, το

είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα υπογεγραμμένη  από τον ενδιαφερόμενο

ή το νόμιμο εκπρόσωπο του.

(Εντυπο   αίτησης   χορηγείται   από   την   γπηρεσία   Μεταφορών   &   Επικοινωνιών   της   Π.Ε.

Μαγνησίας    &    Σποράδων    και    βρίσκεται    αναρτημένο    στον    ιστότοπο    της    Περιφέρειας

Θεσσαλίας, \ν\\ \\ . thι`ssα Ι \ . Σιο\ όπως και η παρούσα πρόσκληση).

2.  Φάκελο  δικαιολογητικών,  τα  οποία  ποέπει  να  έγουν  εκδοθεί  ιιετά  ττ`ν  ποώττ`  δnιιοσίευστι

ττκ   παοούσαc   ανακοίνωστιc-ποόσκλτ`στιc   εκδήλωσnC   ενδιαΦέοοντοc.   κατά   τα   οριζόμενα

παρακάτω:

Φυcπκά ποόσωπα

Ι .  Επιιcυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίοι) αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου Ύενιιcήc γοήστιc από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν

καταδικαστεί  αμετάκλητα  για  κανένα  από  τα  αδικήματα  τοιj  άρθρου   ΙΟΟ  περ.  (α)  του

ν.4070/Ι2,   όπως  ισχύει  (σύμφωνα  με  τις  ισ)ρ}ουσες  διατάξεις  το  απόσπασμα  ποινικού

μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

3.  ΦΟρολογιιή ενημερότητα.

4.  Ασφαλιστιιή ενημερότητα από τον ιCύριο φορέα ασφάλισης.

5.      Εγγι)ητική  επιστολή  με  τα  στοιχεία  του  άρθρου   Ι ΙΟ  του  Ν.  4070/]2  όπως  ισχύει`  ποσού

πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (5.000,00  €)  για  κάθε  μία  αιτούμενη  άδεια  Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτου.  Οι

κατέχοντες  άδεια  Ε.Δ.Χ.  αυτοκι\ήτου  ταξί  που  επιθυμούν  \'α  τηγ  μετατρέψουν  σε  άδεια

Ε.Δ.Χ.     ΕΙΔΜΙΣΘ     ή     ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ.     αντί     εγγυητικής     επιστολής     υποβάλλουν

επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειες του Ε.Δ.Χ. αυτοιανήτου ταξί.

6.  Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,

αντίγραφα  συμβολαίων  ιδιοκτησίας  ή  Θεωρημένων  από  την  αρμόδια  Δογ  συμβάσεων

μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση. φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο

σχέδιο  κάτοψης  ή  τοπογραφικό  διάyραμμα  μηχανικού,  κατάλληλα  υπογεγραμμένο,  που

βεβαιώνει  την  καταλληλότητα  των  χώρων  και  την  επάρκεια  τους για  τη  στάθμευση  του

συνόλοι> των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Νουικά ποόσωπα

Ι .  ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή  εάν αυτό δε δημοσιεύεται. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

του τελευταίου  καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο  και πιστοποιητικό  μεταβολών του

απότηναρμόδιαυπηρεσία.

2.  ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και

το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

3.             Πιστοποιητικό    ότι    δεν    τελούν    σε    πτώχευση`    εκκαθάριση,    παύση    εργασιών,
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αναγκαστική  διαχείριση  ή πτώχευση  και ότι δεν έχει κινηοεί σε  βάρος τους διαδικασία γ`α 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   ΙΟΟ  περίπτωση  α'  τα

πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β' του άρθρου  Ι Ο8 του ν.4070/ Ι 2. όπως ισχύει.

5. Φορολογική ενημερότητα.

6.  Ασφαλιστ`ιή ενημερότητα.

7.  Εγγυητική  επιστολή  με τα στοιχεία του  άρθρου  Ι Ι Ο του ν.4070/Ι 2  όπως ισχύε,ι.  ποσού πέντε

χώιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκ`νήτου.

Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκι\ήτοιt ταξί. που επιουμούν να την μετατρέψοιjν σε άδεια ΕΔΧ

ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜIΣΘ ΑμΕΑ, αντί εΊίγιjητιιής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο

της υφιcπάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

8.  Εάν   κατέχουν   στο   όνομά   τους   περισσότερες   από   πέντε   (5)   άδειες   ΕΔΧ   αυτοι-ινήτων,

αντίγραφα   συμβολαίων   ιδιοκτησίας   ή   Θεωρημένων   από   την   αρμόδια   Δογ   συμβάσεων

μίσθωσης  χώρων  για  τη  στάθμευση,  φύλαξη  και  συντήρηση  των  οχημάτων  και  κατάλληλο

σχέδιο   κάτοψης   ή   τοπογραφικό   διάγραμμα   μηχανικού,   κατάλληλα   υπογεγραμμένο,   που

βεβαιώνει  ην  καταλληλότητα  των  χώρων  και  την  επάρκεια  τους  για  τη  στάθμευση  του

συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Ο` χώροι δεν απαιτείται να είναι ινιαίοι.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  τις  εργάσιμες

ημέρες και ώρες στους ι>παλλήλους:

Αριστέα Μαχαίρα 24213555 Ι 7,  Πρωτοψάλτη  Γεώργιο 242 Ι 3555 Ι 2.

Η  παρούσα να  τύχει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της  Περιφέρειας Θεσσαλίας`

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  Ι Ο6 παρ. 3 του Ν. 4070/20 Ι 2 όπως ισχύει.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Αγοραστός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α.  Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ι .  Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησ{ας κα Δωροθέα Κολυνδρίνη- Διοικηήριο - Βόλος
2.  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Καρδίτσας -Διοικητήριο -Καρδίτσα
3.  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε  Τρικάλων -Διοικητήριο -Τρίκαλα
4.  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Λάρισας - Διοικητήριο - Λάρ`σα
6.  Γενικό Διε`tΘιιντή Μεταφορών Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.  Κωνσταντίνο Μέγα.
7. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας, γπόψη Προ.tσταμένου Δ/νσης
8. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων, γπόψη Προ.ι.σταμένου Δ /νσης
9. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας, γπόψη Προ'tσταμένου Δ/νσης
ΙΟ.          Δ/νση  Εξυπηρέτησης  του  ΠΟλίτη  και  Οργάνωσης  Περ`φέρειας  Θεσσαλίας  (με  την
παράκληση  για  ανάρτηση  στο  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Περιφέρειας Θεσσαλίας,  σύμφωνα
με    την    παρ.3    του    άρθ.     ΙΟ6    του    ν.4070/Ι2)    Αλ.    Παπαναστασίου    42ΙΟΟ,    Λάρισα

α),theSsi\l\

Π.         Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιφέρειας θεσσαλίας (με την
παράκληση για  ανάρτηση  στον  ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  σύμφωνα  με την 7ιαρ.3
του         άρθ.  ΙΟ6                                                    του ν.4070/Ι2) Αλ.  Παπαναστασίου 42 ΙΟΟ. Λάρισα
ίdίαl`.cί!ι)\'ίίΖ,tΙιeSsαιν.ι!o\,ι.π`.

Ι 2. Γραφείο κας. Αντιπεριφερειάρχη Μαγ\ησίας ( με την παράκληση να δοθεί σχετικό Δελτίο
Τύπου στα ΜΜΕ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ.  ΙΟ6 του ν.4070/Ι2).

Β. γπουργείο γποδομών & Μεταφορών
Αναστάσεως -Τσιγάντε -Ι Ο Ι 9Ι  Παπάγου,  Αθήνα.

Ι .  Γραφείο κ. γπουργού
2.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.  Γενιιή Δ/νση Μεταφορών

α). Γραφείο Γενικού Δ/ντή

β). Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
4.  Γενιιή Δ/νση Διοικητικής γποστήριξης

α) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας

β)  Δ/νση  ΟΡγάνωσης  &  Πληροφορικής  (με  την  παράκληση  να  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο
του   γπουργείου,  σύμφωνα  με  την  παρ.3   του  άρθ.   ΙΟ6  του  ν.4070/Ι2)  -  (Να  σταλεί  για
ανάρτηση και στην ηλεκτρονιιή διεύθυνση Sίte  Sυ

Γ. Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας (Με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου
και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου. σύμφωνα με την παρ.3. του άρθρου  ΙΟ6 του
ν.  4070/20 Ι 2).
Δ. Π.Ε.Δ.  Θεσσαλίας (Με την παράιcληση να σταλεί και να τοιχοκολληθεί στα κατάστημα των
Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να αναρτηθεί στον ιστότοπο αυτών).
Πανός  Ι4 4Ι222  Λάρισα cdthessα1ία.ς.

Ε.  Κ.Ε.Π.  Μαγνησίας  (με  την παράιcληση  για την τοιχοκόλληση  της  σύμφωνα  με την παρ.3
του άρθρου  Ι Ο6 του ν. 4070/20 Ι 2).
ΣΤ.

Ι.  Σύνδεσμο   Ιδιοκτητών  Ταξί   Βόλου   -Ν.   Ιων(ας  «Άγιος  Χριστόφορος»  Ξενοφώντος   Ι   -
Ενταύθα.
2.  Σωματείο Ραδιοταξί Σκιάθου «ΑΡΚΟΣ», Σκιάθος.
3.  Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ταξί -Αγοραίων Επαρχίας Αλμυρού -Πιάτσα Ταξί Αλμυρού.
4. Ομοσπονδία  Συνδικάτων  Μf,ταφορών  Ελλάδος  (με  την  παράκληση  να  ενημερωθούν  τα
σωματεία -μέλη της) -Μενάνδρου 5 Ι  (2ος όροφος) Τ.Κ.  ΙΟ4 37 Αθήνα .
5. Πανε)λήνια  Ομοσπονδία  Ταξί  και  Αγοραίων  (με  την  παράκληση  να  ενημερωθούν  τα
σωματεία -μέλη της) -Πειραιώς 4 -Τ.Κ.  ΙΟ43 Ι  -Αθήνα
Ζ. Αστυνομιή Διεύθυνση Μαγνησίας
Ελ.  Βενιζέλου  Ι58 και Πεσόντων Αστυνομικών, Τ.Κ 38446, Νέα Ιωνία -Ενταύθα.
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ΦγΣ1κΟ πρΟΣΩnΟ (άρο  Ι Ο7, \.. 4070/ Ι 2)
ΔΙΕΥθγΝΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΩΝ

ΠΕ  ΜΑΓΝΜΣΙΑΣ   &   ΣΠΟΡΑΔΩΝ

( 2_υμπιιrΙΡωΥετσ|  σττο  Την  υπr|Ρεο|Ο )

Α1ΤΗΣΗ

Γ1Α  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΝΕΑΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΔΧ

Η  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ γΦ1ΣΤΑΜΕΝΗΣ

Αρ'Θ.

Παρακαλώ να μου χορηγηθεί (σημειώστε στο αντίστοιχο D τον αρ`Θμό αδειών στην κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεστε):

ΣΤΟnΠLΙ ^ΙΤΟ``-ΤΟΣ

ΕΠΩΝγ ΜΟ              L
ΟΝΟm                   L
ΟΝΟm rΙΑΤΕΡΑ

ΟΝΟm ΜΗΤΕΡΑΣ

ΗwΡΟΜΗΝLΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡ, ΔΕΛΤ` ΤΑγτοτΉΤΟΣ Ή
Δ|ΑΒΑΤt1ΡιΟγ

Δ1ΕγθγΝΣΗ   ΚΑΤΟΙΚLΑΣ_

Τtl.υαΌΝΑ.
(μί ιωδ.κό)

ΕΠΩΙ\ΓΥΜΟ  ΠΑΤΕΡΑ.

ΕΠΩΝΥΜΟ Μ1+ΤΕΡΑΣ

________-

(αρ™ηmως)         ΑΦΜ       Ι                                                                        Ι

LίFίόιJΙ             ι™ΔtfιΌΣ         Ι       Ι--ι-κ .--- ΙΙ          tωΣ         -Ι

^  ΝΕΑ  ΑΔΕΙΑ  ΕΔΧ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηD,           2ηD,3ηπ,              4ηD,    5η     Ε,    6η     ί],      7ηD,      8η    π,       9ηπ,    ιοηD,ιιη

D,ι2ηπ,ι3ηπ,ι4ηD,                     ι5ηD,ι6ηD
^  ΝΕΑ  ΑΔΕΙΑ  ΕΔΧ  ΕΙΔΜΙΣΘ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηπ,           2ηπ,3ηι],              4ηπ,5ηπ,           6η     D,      7ηπ,      8η    π,      9ηι,    ιοηπ,ιι'1π,

12η  π,  ι3η  π,  ι4η  D,  ι5η  ι,  ι6η π

^  ΝΕΑ  ΑΔΕΊΑ  ΕΔΧ  ΕΊΔΜΙΣΘ  ΛΜΕΑ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηΕ,2ηι,3ηD,                      4ηπ,  5ηD,6η              π,7ηί],8η           Ε,     9ηπ,ιοηπ,ιιηD,

12η  π,  13η  Ε,  ι4η  π,  ι5η  ι,  ι6η D
^  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  γΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΔΧ  ΣΕ  ΕΔΧ  ΕΙΔΜΊΣ:Θ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηD,2ηι,3ηπ,                     4η   D,       5ηπ,    6ηπ,      7ηι,8ηι],9η                 D,    ιοη   π,    ιιη     Ε,

12η π,  13η  π,  ι4η π,  ι5η  D,  ι6η  D
^  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  γΦΙΣΤΑΜΕΝΙΙΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΔΧ  ΣΕ  ΕΔΧ  ΕΙΔΜΙΣΘ  ΑΜΕΑ

Με διοικητική  έδρα :  1η  ί],  2η  D,  3η  Ε, 4η  D,  5η  π,  6η  D, 7η  D, 8η  π, 9η  π,  ιοη  π,  ιιη  ι,

ι2ηD,ι3ηι],        ι4ηι,              ι5ηπ,          ι6ηΕ

•     Συνημμένα, σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πλην του αντιγράφου ποινιιtού μητρώου, το οποίο θα
αναζητηοεί από την υπηρεσία σας:
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L Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής. ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου Ε

2. Φορολογιιή ενη μερότητα π

3. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης Ι

4. Εγγυητική επιστολή ύψους 5.000 € για κάθε αιτούμενη άδεια ΕΔΧ Ι

5. Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή Θεωρούμενων από την αρμόδια Δ.Ο.γ. συμβάσεων Ο
μίσθωσης χώρων(σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)

6. Σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΓΙ

ΕΔχ)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟγΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ορΙΣΜΟΣ/ ΣΤοιΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:  (yία κατάοεση αι'τησης)

ΟΝΟΜΑ;

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

Δ1ΕγθγΝΣΗ ΚΑΤΟ1ΚΙΑΣ:  Ι

ΤΗ^ΕΦΩΝΑ:      |

(μεκιιι&κό)

Βtβαιώνεται το γνήσιο της υπογρσφήςΤΜοεΉξ

ΙΙJJ
ΑρΙΘ.

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΟ^Η,ΔΗΜΟΣ Τ. Κ.                       ΝΟΜΟΣ
' Θ-al': J

[Ιμερομηνία: ..... „                                            „ ....-  202Ι

(γπογραφή)
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ΝΟΜΙΚΟ     ΠΡΟΣΩΠΟ
(ΟΡβ.  Ι Ο7.  `'    4Ι)701  Ι  2 )

Δ1ΕΥθγΝΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑ1  ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1Α

ΠΕ  ΜΑΓΝΗΣ1ΑΣ  &  ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟγ ΠΡΟΣΩΠΟγ

ΑΙΤΗΣΗ
Γ1Α  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΝΕΑΣ  ΑΔΕ1ΑΣ  ΕΔΧ

Η  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ γΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΑρΙΘ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ Τ1Τ^ΟΣ

Α®Μ Δογ
Ι

(Σιιι.π^ηρώνεται από την υτrηρισια)

Στο1χΕΙΑ ΝΟΜΙΜογ ΕκπροΣΩπογ ΝΟΜικΟγ πρΟΣΩπογ
ΕΠΩΝγΜΟ:
οΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

Α®Μ

ΤΗ^ΕΦΩΝΑ:           Ι

πο^Η'
ΔΗΜΟΣ

Ι  ΕΙ1ΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΕΡΑ.

I ΑΡΆΤ.ΤΑΥΤ-

Τ.Κ                    ΝΟΜΟΣ

Παρακαλώ  να  μου  χορηγηθεί (σημειώστε  στο  αντίστοιχο  π  τον  αρ`Θμό  αδειών στην  κατηγορία για την  οποία

ενδιαφέρεστε):

'\  ΝΕΑ  ΑΔΕΙΑ  ΕΔΧ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηπ,            2ηπ,    3ηD,        4ηD,        5ηΕ,         6ηD,             7ηD,8ηπ,       9ηπ,      ιοηD,   ιιη    π,

ι2η  D,  ι3η  D,  ι4η  π,  ι5η  D,  16η  π

^  ΝΕΑ  ΑΔΕΊΑ  ΕΔΧ  ΕΙΔΜΙΣΘ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηΕ,            2ηι,    3ηD,        4ηD,        5ηΕ,         6ηπ,             7ηπ,8ηπ,       9ηπ,      ιοηD,   ιιη    π,

ι2η  D,  13η  π,  14η  π,  ι5η  Ε,  ι6η  π
Λ  ΝΕΑ  ΑΔΈΙΑ  ΕΔΧ  ΕΙΔΜΙΣΘ  ΑΜΕΑ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηπ,            2ηι,3ηπ,4η           π,        5ηι,         6ηD,       7ηπ,       8ηD,       9ηπ,      ιοηD,   ιιη    D,

ι2ηπ,13ηπ,                ι4ηπ,                ι5ηι],        ι6ηD
^  ΜΕΤΑΤΡΟΙΙΗ  γΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΔΧ  ΣΕ  ΕΔΧ  ΕΊΔΜΙΣΘ

Μεδιοικητικήέδρα:1ηπ,            2ηπ,3ηΕ,4η           π,        5ηΕ,         6ηπ,       7ηΕ,       8ηί],       9ηπ,      ιοηπ,   ιιη    D,

12ηπ,ι3ηD,                 ι4ητ],                ι5ηι],         ι6ηD
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^  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΔΧ ΣΕ  ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ

Με διοικητική  έδρα  :  1η  D,  2η  D, 3η  D,  4η  D,  5η π, 6η Ε, 7η    π,8ηD,        9η],          ιοηπ,       ιιηπ,

ι2ηD,        ι3ηπ,14ηΕ,ι5ηD,ι6ηπ

•     Συνημμένα, σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πλην του αντιγράφου ποινικού

μητρώου, το οποίο Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία σας:

Ι. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού Ε

από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το Ι

διορισμό Δ`ευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελώ σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική Γ1

διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία για τα παραπάνω
4. Φορολογιιή ενημερότητα D

5. Ασφαλιστική ενη μερότητα D

6. Εγγυητική επιστολή ύψους 5.000€ για κάθε αιτούμενη άδεια ΕΔΧ D

7. Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή Θεωρούμενων από την αρμόδια Δ.Ο.γ. συμβάσεων Θ

μίσθωσης χώρων (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)

8. Σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού (σε περίπτωση κατο)ής άνω των 5 αδειών D

ΕΔχ)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟγΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΙ\Ι ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΡΟγΣΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:  (yία  ιtατάθεση  αίτησης)

οΝΟΜΑ;

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΤΗ^ΕΦΩΝΑ:

(ιJεκω&κό)

Δ1ΕγθγΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  |

ΟΔΟΣ

|                     ΕΠΩΝΥΜΟ:

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
ΤΟυhης

Ι1JJ
ΑΡ1Θ.                  ΠΟ^Η ΙΔΗ ΜΟΣ                            Τ.Κ.                           ΝΟΜΟΣ

Ι   Θ-mαίι:   J

Ημερομηνία:..........-2Ο2ι

(Υπογραφή)




