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Αθήνα
24/5/2011
Αριθ. Πρωτ: 6850/678/11

Προς: Π∆

∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΣΗΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2007/46
Έχοντας υπόψη.:
1) Τα άρθρα 20 και 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (A57)
2) Το άρθρο 1 του Νόµου 2052/92 (Α΄ 94)
3/ Το Π.∆ 1161/77 (ΦΕΚ380/Α/77) «περί µεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αυτοκινούµενων οχηµάτων» όπως αυτό ισχύει σήµερα.
4) Την Κ.Υ.Α. ΣΤ-29900/77 (Β 1318) κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών “περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων,
για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχηµάτων κλπ “ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α. 22716/1543/94 (Β 699)
5) Την Κ.Υ.Α 53495/2475/02 µε την οποία ενσωµατώθηκε η οδηγία 2001/85/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο
6/ Την Κ.Υ.Α 29949/1841/09 (Β2112) «περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5.9.2007 για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και
των ρυµουλκούµενων τους και των συστηµάτων , κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα
οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο)
7/ Την Κ.Υ.Α 43281/2669/09 (Β 1659/2009) για την «Ενοποίηση χορηγούµενων εγκρίσεων τύπου λεωφορείων»
8/ Την ανακοίνωση που αφορά την έγκριση τύπου οχήµατος σχετικά µε την οδηγία 2007/46/ΕΕ, µε αριθµό έγκρισης e4*2007/46*0201*00
,e4*2007/46*0201*01, e4*2007/46*0201*02 και e4*2007/46*0201*03

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Ότι µε την έγκριση τύπου e4*2007/46*0201*00 ,e4*2007/46*0201*01, e4*2007/46*0201*02 και e4*2007/46*0201*03, εγκρίθηκε ο τύπος του
λεωφορείου που περιγράφεται παρακάτω:
(Προσοχή: Οι παραλλαγές/εκδόσεις ???ΖΖ?????/??????????????????? δεν ταξινοµούνται)
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Τύπου Β.2007.46.009
Εµπορική ονοµασία:

Lion’s Regio L ή UL xx4 L: Για την έγκριση τύπου e4*2007/46*0099*00
Lion’s Regio L: Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*01 έως και e4*2007/46*0099*03
Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Θέση της εν λόγω σήµανσης: ----------Όνοµα κατασκευαστή: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Όνοµα των εγκαταστάσεων συναρµολόγησης:
MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
MAN Turkiye AS / ΤΟΥΡΚΙΑ
Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*00 έως και
e4*2007/46*0099*02

Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*00 έως και
e4*2007/46*0099*03

MAN Truck & Bus AG / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Για την έγκριση τύπου e4*2007/46*0099*03

MAN Bus Sp. z.o.o / ΠΟΛΩΝΙΑ

MAN Bus Sp. z.o.o / ΠΟΛΩΝΙΑ

Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*00 έως και
e4*2007/46*0099*03

Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*00 έως και
e4*2007/46*0099*03

NEOPLAN Omnibus GmbH Plauen / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*00 έως και
e4*2007/46*0099*02

NEOPLAN Bus GmbH / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Για την έγκριση τύπου e4*2007/46*0099*03

Ι.

Ανάλυση αριθµού πλαισίου.:
Όπου:
1-3:Eργοστάσιο κατασκευής (WMA: MAN, WAG:NEOPLAN)
4-6:τύπος οχήµατος
7-8: ZZ
9: ψηφίο ελέγχου
10: έτος µοντέλου (Α=2010, Β =2011, C=2012 κτλ)
11: κωδικός εργοστάσιο συναρµολόγησης
C: Salzgitter
K: Munchen
L: Wien-Liesing
M: Munchen
P:Niepolomice
R:Tarnowo Podgorne
T:Ankara
W:Salzgitter
Y:Steyer
5: Plauen
7: Tarnowo Podgorne
12-17 ?????? : εξαφήφιος αριθµός παραγωγής
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Παρατηρήσεις:
1/ Τα αυτοκίνητα του παραπάνω εγκρινόµενου τύπου πρέπει να φέρουν τα στοιχεία αναγνώρισης που προβλέπονται από την
αριθµ. 29852/77 (Β΄1288) , όπως ισχύει σήµερα και να πληρούν όλους τους όρους του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε τον Ν.
2696/99(A57).όπως σήµερα ισχύει και κατ΄εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντα διατάγµατα και αποφάσεις.
2/ Οι υπηρεσίες συγκοινωνιών παρακαλούνται σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι το έτοιµο λεωφορείο δεν πληροί τους
όρους της παρούσας ως και της 53495/2475/02 απόφασης, όπως αυτή τροποποιηµένη και συµπληρωµένη ισχύει σήµερα, να
αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και να αναφέρουν σε εµάς σχετικά για την ακύρωση της παρούσης.
3/ Σε καµία περίπτωση τα βάρη και οι διαστάσεις δεν θα υπερβαίνουν τα όρια για τις εθνικές ή διεθνείς µεταφορές ανάλογα µε τις
άδειες κυκλοφορίας.
4/ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, θα λαµβάνονται από το εκάστοτε κατατεθειµένο
πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
5/ Απόβαρο (Kg): για e4*2007/46*0099*00: 13.500-18.000, για e4*2007/46*0099*01: 12.900-18.500 και για e4*2007/46*0099*02
και e4*2007/46*0099*03: 12.800-18.000.
6/ Όριο απόβαρου 1ος άξονας (Kg): για e4*2007/46*0099*00: 3.500-5.500, για e4*2007/46*0099*01: 3.500-5.500 και για
e4*2007/46*0099*02 και e4*2007/46*0099*03: 3.500-5.500.
7/ Όριο απόβαρου 2ος άξονας (Kg): για e4*2007/46*0099*00: 6.500-8.500, για e4*2007/46*0099*01: 6.400-8.500 και για
e4*2007/46*0099*02 και e4*2007/46*0099*03: 6.400-8.500.
8/ Όριο απόβαρου 3ος άξονας (Kg): για e4*2007/46*0099*00: 3.500-4.500, για e4*2007/46*0099*01: 3.300-4.500 και για
e4*2007/46*0099*02 και e4*2007/46*0099*03: 2.900-4.000.
9/ Ο Αριθµός Ορθίων Επιβατών προκύπτει από τον Συνολικό Αριθµό Επιβατών (δεν περιλαµβάνεται το πλήρωµα) αφαιρώντας τον
Αριθµός Καθηµένων Επιβατών (δεν περιλαµβάνεται το πλήρωµα).
10/ Στην εµπορική ονοµασία πλήρους οχήµατος µε αµάξωµα «Lion’s Regio ή ULxx4L» το xx αντιστοιχεί στον αριθµό:
xx= Μέγιστη Ισχύς (σε ίππους)/10.
11/ Η ταξινόµηση των παραπάνω περιγραφόµενων οχηµάτων γίνεται µε χρήση του πρωτότυπου πιστοποιητικού συµµόρφωσης
(βλέπε εγκύκλιο 34119/2560/94) το οποίο θα υπογράφεται από τον κ. Dr Srefan Peiker ή εναλλακτικά από τους κ.κ Georg
Zimmermann και Gerd Kanitz των οποίων δείγµατα υπογραφής δίνουµε στην συνέχεια.
Τα τεχνικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας θα λαµβάνονται από το εκάστοτε κατατεθειµένο
πιστοποιητικό συµµόρφωσης.

Ο πίνακας µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά συµπληρώνεται µε τα παρακάτω:
Συνολικός Αριθµός Επιβατών (δεν περιλαµβάνεται το πλήρωµα):
Από 28 έως 102: για τις παραλλαγές/εκδόσεις:
???26?????/??????????????????? και ???49?????/???????????????????
Από 28 έως 63: για τις παραλλαγές/εκδόσεις:
???34?????/???????????????????
Αριθµός Καθήµενων Επιβατών (δεν περιλαµβάνεται το πλήρωµα):
Από 28 έως 63: για τις παραλλαγές/εκδόσεις:
???26?????/???????????????????, ???49?????/??????????????????? και ???34?????/???????????????????

Αριθµός αναπηρικών αµαξιδίων
Για την έγκριση τύπου e4*2007/46*0099*00: ΚΑΝΕΝΑ
Για τις εγκρίσεις τύπου e4*2007/46*0099*01 και e4*2007/46*0099*02: ΕΝΑ για τις παραλλαγές/εκδόσεις:
???26?????/??????????????????? και ???49?????/???????????????????
και: ΚΑΝΕΝΑ για τις παραλλαγές/εκδόσεις: ???34?????/???????????????????
Για την έγκριση τύπου e4*2007/46*0099*03: ΕΩΣ ΕΝΑ για τις παραλλαγές/εκδόσεις:
???26?????/???????????????????, ???34?????/??????????????????? και ???49?????/???????????????????
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Κιβώτια ταχυτήτων
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Ακολουθεί πίνακας µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους κωδικούς έγκρισης όλων των παραλλαγών και εκδόσεων του
προαναφεροµένου τύπου οχήµατος. Η ανάγνωση του πίνακα γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΥΜΕ στην διέυθυνση:
http://webtao.yme.gov.gr:16004/
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση ∆ασµολογική – Τµήµα Αυτοκινήτων
Λ. Αµαλίας 40 - 10558 Αθήνα
(µε την παράκληση για την κοινοποίηση στα αρµόδια Τελωνεία)
2. MAN ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Α. Παπανδρέου 13 151 24 Μαρούσι
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων
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