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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460
(1)
Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών
έργων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3919/2011
2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση
αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και την
άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/Α/2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 «περί αμοιβών Μη−
χανικών δια σύνταξιν μελετών κλπ.» (ΦΕΚ Α΄ 301), όπως
ισχύει.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 56).
5. Το 110/2011 ΠΔ (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το άρθρο 1 της υπ’αριθ. 2876/7−10−2009 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
7. Τo αρ. πρωτ. 21205/13.10.2011 έγγραφο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
8. Τις τεχνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν δια−
μορφωθεί και την ανάγκη καθιέρωσης αντικειμενικού

και αξιόπιστου συστήματος προσδιορισμού των τιμών
μονάδος επιφανείας των οικοδομικών έργων.
9. Τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για
τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων
όπως ισχύουν (άρθρο 41 Ν. 1249/82, όπως ισχύει) καθώς και
τους πίνακες προσδιορισμού μέσης τιμής ζώνης ανά Περι−
φέρεια του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας (Μ2) των
οικοδομικών έργων σε κάθε Περιφέρεια ως εξής:
1. Ορίζεται Τιμή Αφετηρίας (ΤΑ) η μέση Τιμή Ζώνης
(μΤΖ) που ισχύει σε κάθε Περιφέρεια, όπως αυτή προ−
κύπτει από τους πίνακες μέσης Τιμής Ζώνης για τον
προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των
οικοδομών.
2. Για τον υπολογισμό της τιμής της μονάδος επι−
φανείας (Μ2) των κατοικιών η ενιαία τιμή αφετηρίας
που ισχύει για όλη τη χώρα σύμφωνα με το άρθρο
4 πολλαπλασιάζεται με τους πιο κάτω συντελεστές
επιρροής ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας ή
του διαμερίσματος της πολυκατοικίας.
Συντελεστές επιφανείας
Ο συντελεστής επιρροής της επιφανείας των κατοι−
κιών είναι:
α1
Επιφάνεια ≤ 40Μ2
:1,05
α2 40Μ2 < « ≤ 150Μ2
:1,00
α3 150Μ2 < « ≤ 200Μ2
:1,05
α4 200Μ2 < « ≤ 300Μ2
:1,10
α5 300Μ2 < «
:1,15
Για κτήρια αποκλειστικά μίας ή το πολύ δύο κατοικιών
ή προσθήκης μιας ανεξάρτητης κατοικίας σε αυτά με
επιφάνεια κάθε μιας απ’ αυτές μικρότερη από 120 Μ2 ο
συντελεστής επιρροής επιφανείας είναι 0,60.
Ο συντελεστής 0,50 της παραγράφου 5 του άρθρου
αυτού για τους υπόγειους βοηθητικούς χώρους τους
ελεύθερους χώρους πυλωτής και τους ημιυπαίθριους
χώρους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές επί της
τιμής μονάδος των κατοικιών.
Στις περιπτώσεις κτηρίων με περισσότερες από μία
κατοικίες για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί συντε−
λεστές επιρροής επιφανείας, για τους κοινόχρηστους
χώρους κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας
εφαρμόζεται στην τιμή αφετηρίας ο μέσος όρος των
συντελεστών επιφανείας των κατοικιών του κτηρίου.
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3. Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας (Μ2) καταστημάτων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας
ο συντελεστής επιρροής καταστημάτων: 0,75.
4. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ2) Γραφείων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας ο
συντελεστής επιρροής Γραφείων: 0,90.
5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ 2) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται
στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΑ ΤΑΞΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ − ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΑΤΡΑ − ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΞΕΝΩΝΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΟΤΕΛ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝΕΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΜΟΤΕΛ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ − ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ−ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ −ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ−
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ −
ΚΤΗΡΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ −ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ −ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΕ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΥΠΟΣΤΕΓΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1,30
1,30
1,25
1,15
1,15
1,15
1,15
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,65
0,60
0,35
0,50
0,50
0,50
0,50
0,20
0,20
0,20
0,10

6. Για κάθε κτήριο, εγκατάσταση ή εργασία που δεν αναφέρονται στην απόφαση αυτή συντάσσεται αναλυτικός
προϋπολογισμός με τιμές Αναλυτικού Τιμολογίου.
7. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί γίνονται δεκτοί για οποιοδήποτε έργο εφόσον έχει συνταχθεί πλήρης προμέ−
τρηση και έχουν εφαρμοσθεί οι τιμές του Αναλυτικού Τιμολογίου.
8. Στις περιπτώσεις κτηρίων με περισσότερες από μία κατοικίες ή με περισσότερες από μία χρήσεις, ο προϋ−
πολογισμός του κτηρίου είναι το άθροισμα των γινομένων της επιφανείας κάθε χώρου (διαμέρισμα, κατάστημα,
ημιυπαίθριος χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος επιφανείας.
9. Τα ποσοστά με τα οποία καθορίζεται ο προϋπολογισμός των ειδικών εργασιών, για τον υπολογισμό της
αμοιβής των μηχανικών ορίζονται ως εξής:
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Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
• Εγκαταστάσεις ύδρευσης
• Εγκατάσταση αποχέτευσης
• Εγκαταστάσεις θερμάνσεως
• Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων
• Εγκαταστάσεις κλιματισμού
• Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας
• Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού
• Εγκατάσταση καύσιμου αερίου
• Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης στην περίπτωση που δεν
απαιτείται η υποβολή μελέτης θέρμανσης (όταν δεν υπάρχει μελέτη
θέρμανσης)
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30%
5%
2%
6%
3%
3%
7%
4%
12%
4%
2%
4%
3%

10. Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του
κτηρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις.
11. Οι τιμές αφετηρίας για κάθε Περιφέρεια της χώρας ανακοινώνονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και ισχύουν
για ένα χρόνο από την ημερομηνία ανακοινώσεως τους. Η ανακοίνωση γίνεται με πράξη του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΤΕΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων (ΓΓΔΕ) και του ΤΕΕ και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
Άρθρο 2
Οι μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση για την έκδοση αδειών δόμησης συντάσσονται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ. 301Α) σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ.
3.9.1983 (ΦΕΚ. 394Δ/8.9.1983), όπως κάθε φορά ισχύουν
Άρθρο 3
1. Ανακοινώνεται ότι οι Τιμές Αφετηρίας για το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέχρι
31.1.2013, είναι οι ακόλουθες κατά Περιφέρεια:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
872,75 €
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.039,32 €
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
497,96 €
ΗΠΕΙΡΟΥ
726,98 €
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
772,80 €
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
1367,07 €
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
842,62 €
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
739,71 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
1.372,67 €
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
780,04 €
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
999,48 €
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.068,76 €
ΚΡΗΤΗΣ
737,65 €
Άρθρο 4
1. Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των ιδιωτικών οικοδομικών έργων οι συντελεστές του άρθρου 1 (πα−
ράγραφοι 2, 3, 4 και 5) εφαρμόζονται επί τιμής αφετηρίας ενιαίας σε όλη τη χώρα που προκύπτει από τον αριθ−
μητικό μέσο όρο των τιμών αφετηρίας ανά Περιφέρεια που ανακοινώνονται κάθε χρόνο πολλαπλασιαζόμενο επί
συντελεστή Φ και στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.
2. Η τιμή του συντελεστή Φ ορίζεται 0,825
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (από την ημερομηνία δημοσίευσή της έως 31.1.2013) η Eνιαία
Tιμή Aφετηρίας (ΕΤΑ) για όλη τη χώρα ανακοινώνεται
ότι είναι:
ΕΤΑ = Σ (ΤΑ)/ 13 x Φ = 909,06 x 0,825 = 750 ευρώ.
Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και λοιπών δικαιωμάτων που υπολογίζονται επί των αμοιβών
Μηχανικών η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,15
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Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και
λοιπών δικαιωμάτων που υπολογίζονται επί του προ−
ϋπολογισμού των έργων η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί
συντελεστή 0,06.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ4/οικ.1594/107
Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον N. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και
ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλ−
λες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188
Α΄ της 04/11/2010) και ιδίως τη διάταξη του εδ. 8 του
άρθρου 28, σύμφωνα με την οποία η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) «Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρο−
μικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 41/2005» καθώς και την διάταξη του
εδ. 9 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία η ΡΑΣ
«Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον
Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για θέματα
αρμοδιότητάς της».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 47 και 49 (Παράρ−
τημα ΙΙ) του Π.Δ. 41/2005, «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και
2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως, και την οδηγία 2001/14/ΕΚ
για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις
άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή
της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και
τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής
και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των
Π.Δ. 324/1996, 76/1998 και 180/1998», (ΦΕΚ 60 Α΄ της
07/03/2005), όπως ισχύει σήμερα.
3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 42 του Π.Δ. 41/05
(ΦΕΚ Α΄ 60/7−3−05), όπως ισχύει.
4. Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Περί αδειοδότη−
σης σιδηροδρομικών επιχειρήσεων», το οποίο η Ολομέ−
λεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων εκπόνησε
και υπέβαλε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, με το έγγραφο με ΑΠ 52/17−10−11.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Η παρούσα εξειδικεύει, περαιτέρω των αναφερομέ−
νων στα άρθρα 41 έως 47 και 49 (Παράρτημα ΙΙ) του Π.Δ.
41/2005, το περιεχόμενο της αίτησης αδειοδότησης των
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του φακέλου που τη
συνοδεύει, την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησής
τους, την χορήγηση της άδειας, τους ελέγχους που
διενεργούνται από την ΡΑΣ κατά τη λειτουργία της
σιδηροδρομικής επιχείρησης, καθώς και τις περιπτώσεις
επανεξέτασης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας.

2. Η λήψη της άδειας είναι αναγκαία για την πρόσβαση
στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως αυτή ορίζεται
στην περίπτωση 16 του αρ. 2 του Π.Δ. 41/2005, ωστόσο
από μόνη της δεν αρκεί για την παροχή της πρόσβασης
αυτής. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η χορήγηση
Πιστοποιητικού Ασφάλειας από το Τμήμα Ασφάλειας
Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων (ΥΠYΜΕΔΙ) και η παροχή πρόσβασης από τον
Διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Η
παροχή πρόσβασης υλοποιείται με τη σύναψη σύμβασης
πρόσβασης, η οποία, όταν αφορά περισσότερες της μιας
δρομολογιακής περιόδου, συνιστά συμφωνία−πλαίσιο και
εγκρίνεται από τη ΡΑΣ σύμφωνα με το την παρ. 14 του
αρ. 28 του Π.Δ. 41/2005. Για τις συμβάσεις μιας δρομολο−
γιακής περιόδου, ο Διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδρο−
μικής Υποδομής οφείλει να ενημερώνει την ΡΑΣ.
Άρθρο 2
Αίτηση για αδειοδότηση
1. Για τη χορήγηση της άδειας, η ενδιαφερόμενη σι−
δηροδρομική επιχείρηση καταθέτει αίτηση στη ΡΑΣ,
η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, χρηματοοικονομική
επιφάνεια, επαγγελματική ικανότητα και κάλυψη της
αστικής ευθύνης της αιτούσης, σύμφωνα με τα άρθρα
41 έως 47 και 49 (Παράρτημα ΙΙ) του Π.Δ. 41/2005.
2. Η αίτηση για την παροχή άδειας σιδηροδρομικής
επιχείρησης αναφέρει το είδος των μεταφορικών υπη−
ρεσιών (επιβατικών ή/και εμπορευματικών), την γεω−
γραφική κάλυψη των υπηρεσιών αυτών (όλο ή ορισμένο
μέρος του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου) και τέλος
την πληροφορία εάν η δραστηριότητα της επιχείρησης
θα αφορά μόνο την παροχή έλξης σε οχήματα άλλων
μεταφορέων η την παροχή πλήρων συρμών.
3. Το έντυπο αίτησης για την παροχή άδειας σιδη−
ροδρομικής επιχείρησης και όλα τα νομιμοποιητικά
έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που τη συνοδεύ−
ουν περιλαμβάνονται σε σχετικό αναλυτικό οδηγό της
ΡΑΣ, που δημοσιοποιείται και χορηγείται με μέριμνα
της ΡΑΣ.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δη−
μοσίου ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σύμφωνα
με το την παρ. 1 του αρ. 22 του Ν. 3534/2007, ή όπως
αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Η ΡΑΣ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της, στη
διάρκεια εξέτασης του φακέλου της άδειας μπορεί να
ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που θεωρούνται ση−
μαντικά για την έκδοσή της.
Άρθρο 3
Φερεγγυότητα
1. Για την απόδειξη της συνδρομής των απαιτήσεων
φερεγγυότητας των φυσικών προσώπων όπως ορίζονται
στις παρ. 1 και 2 του αρ. 43 του Π.Δ. 41/2005, η αιτούσα
σιδηροδρομική επιχείρηση προσκομίζει τα ακόλουθα
έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί όχι πέ−
ραν των τριών προηγουμένων μηνών της ημερομηνίας
υποβολής της αιτήσεως:
α. Πλήρη σειρά νομίμως επικυρωμένων νομιμοποιητι−
κών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η νόμιμη ίδρυσή
της, τυχόν τροποποιήσεις, και τα πρόσωπα που είναι
αρμόδια για τη διαχείριση ή την εκπροσωπούν και οι
αναπληρωτές τους.

