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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31.08.2016
ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΣΕΠ

Αθήνα,
Αριθ. Πρωτ:

30 Αυγούστου 2016
ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/οικ. 8055

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικής Ανάλυσης & Νομικής Υποστήριξης

Πληροφορίες :
Τηλέφωνο:
ΘΕΜΑ:

Μ. Δρίβα
210 6999406

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση των εντύπων αίτησης και αδειοδότησης για τη διέλευση οχημάτων μικτού βάρους άνω
των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της παραγράφου 8 του Ν.4388/2016 (Α’/93), «Κύρωση της
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της, αφενός και της δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αποσπάσματα σε αυτήν
Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, Σημειώσεις και τη Μονομερή δήλωση της Ε.Ε.
σχετικά με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις».

2.

Τις διατάξεις του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ49/Α’), όπως ισχύει «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου
κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

4.

Τις διατάξεις του Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/116).

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’/114).

6.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών
και Δικτύων».
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7.

Την Απόφαση με Αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων για «Καθορισμό εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό
δίκτυο» (ΦΕΚ 2481Β’).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τα έντυπα:
Α./ Αίτησης,
1.

Υπόδειγμα 1 - Μόνιμος κάτοικος Δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου
απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων – εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα.

2.

Υπόδειγμα 2 - Δημότης Δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται
καταβολή τέλους διοδίων – εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα.

3.

Υπόδειγμα 3 – Εκτελών Δημόσιο έργο σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του
οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων – εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό
άξονα.

4.

Υπόδειγμα 4 – Εκτελών Ιδιωτικό έργο σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του
οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων – εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό
άξονα.

5.

Υπόδειγμα 5 – Έδρα επιχείρησης ιδιοκτήτη σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση
του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων – εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό
άξονα.

6.

Υπόδειγμα 6 – Εκτελών αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα
για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων – εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του
δήμου με τον οδικό άξονα.

και
Β./ Άδειας Διέλευσης,
για τη διέλευση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο/παραλλαγμένο οδικό δίκτυο.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Έντυπα Αίτησης και Άδειας Διέλευσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γρ. κ. Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
2. Γρ. κ. Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων του Υπουργείου
4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών της ΓΓΥ
5. Δ/νση Νομοθετικού Συντ/μού/Τμήμα γ
Ε. Δ.
1. Δ/νση ΛΣΕΠ
2. Τμήματα : ΝΟ, ΛΕ, ΣΥ, ΕΚ
3. Χρον. Αρχείο

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΛΣΕΠ

ΣΩΤ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΣΕΠ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

Αριθ. :
Αριθ. Πρωτ. :

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
οχήματος μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο/παραλλαγμένο οδικό δίκτυο (βάσει του
Ν.4388/2016 και της ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚΒ’/2481/11.09.2016 Απόφασης του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων).

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Πρωτ. …….. αίτηση του …(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)... και τα
υποβληθέντα στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται,
Χορηγούμε
άδεια διέλευσης για το τμήμα του παράπλευρου/παραλλαγμένου οδικού δικτύου από κόμβο
………. έως κόμβο …………στο όχημα με τα κάτωθι στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο)

Αριθμ. Κυκλοφορίας

Ονοματεπώνυμο

Κυβικά

ΑΦΜ

Έτος κυκλοφορίας

Διεύθυνση
κατοικίας/έδρας

Κατηγορία οχήματος

Διεύθυνση έργου

Η άδεια εκδίδεται λόγω….(ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ / ΕΔΡΑΣ / ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)…και έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της μέχρι την ………...
Αθήνα, …………………… 2016

Η Προϊσταμένη Τμήμ. Οικονομικής
Ανάλυσης & Νομικής Υποστήριξης
Μ. ΔΡΙΒΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΛΣΕΠ
ΣΩΤ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ

ΠΕ Διοικ.-Οικ. με Α΄β.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
(ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ-εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα)

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(βάσει της Υπουργικής Απόφασης με α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016)

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Πανόρμου 70
Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο : 2106999400 Φάξ : 210 6927640
Email : eyde.lsep@ggde.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα Ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) : ……………………………….
ΑΦΜ Ιδιοκτήτη : …………………
Διεύθυνση Κατοικίας : ……………….
Διεύθυνση Έδρας

ΔΗΜΟΣ : ……………..

: …………………… ΔΗΜΟΣ : ……………..

Τηλ. Επικοινωνίας : ………
Στοιχεία Κυκλοφορίας Οχήματος (πινακίδα) : …………………
Κυβικά Οχήματος : ……………..

Έτος κυκλοφορίας Οχήματος : ……………….

Κατηγορία Οχήματος : ……………………….. Μικτό Βάρος Οχήματος : ……………………….
Τμήμα Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου : Κόμβος Εισόδου - Κόμβος Εξόδου………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
(για το οποίο ζητείται κατ΄ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη,
κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων)

(Ημερομηνία Έκδοσης Προηγούμενης Άδειας Διέλευσης ιδίου Οχήματος και ιδίου Οδικού Δικτύου : .…………..)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διέλευσης, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με
α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016, για το Όχημα και το Τμήμα του
Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου, τα οποία αληθώς αναφέρω ανωτέρω και επισυνάπτω,
στην παρούσα αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση του δήμου ότι ο δήμος είναι όμορος και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής :
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και (ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η
οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας.
2. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πρίν τη λήξη της άδειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
(ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ
ΔΙΟΔΙΩΝ-εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα)

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(βάσει της Υπουργικής Απόφασης με α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016)

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Πανόρμου 70
Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο : 2106999400 Φάξ : 210 6927640
Email : eyde.lsep@ggde.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα Ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) : ……………………………….
ΑΦΜ Ιδιοκτήτη : …………………
Διεύθυνση Κατοικίας : ………………. ΔΗΜΟΣ : ………….
Διεύθυνση Έδρας : …………………….. ΔΗΜΟΣ : …………..
Τηλ. Επικοινωνίας : ………
Στοιχεία Κυκλοφορίας Οχήματος (πινακίδα) : …………………
Κυβικά Οχήματος : ……………..

Έτος κυκλοφορίας Οχήματος : ……………….

Κατηγορία Οχήματος : ……………………….. Μικτό Βάρος Οχήματος : ……………………….
Τμήμα Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου : Κόμβος Εισόδου - Κόμβος Εξόδου…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(για το οποίο ζητείται κατ΄ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη,
κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων)

(Ημερομηνία Έκδοσης Προηγούμενης Άδειας Διέλευσης ιδίου Οχήματος και ιδίου Οδικού Δικτύου : .…………)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διέλευσης, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με
α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016, για το Όχημα και το Τμήμα του
Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου, τα οποία αληθώς αναφέρω ανωτέρω και επισυνάπτω,
στην παρούσα αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση του δήμου ότι ο δήμος είναι όμορος και βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης είναι δημότης
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής :
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και (ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η
οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας.
2. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πρίν τη λήξη της άδειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι
ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
(ΕΚΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ-εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα)

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(βάσει της Υπουργικής Απόφασης με α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016)

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Πανόρμου 70
Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο : 2106999400 Φάξ : 210 6927640
Email : eyde.lsep@ggde.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα Ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) : ……………………………….
ΑΦΜ Ιδιοκτήτη : …………………
Διεύθυνση Κατοικίας : ………………. ΔΗΜΟΣ : ………….
Διεύθυνση Έδρας : …………………….. ΔΗΜΟΣ : …………..
Τηλ. Επικοινωνίας : ………
Στοιχεία Κυκλοφορίας Οχήματος (πινακίδα) : …………………
Κυβικά Οχήματος : ……………..

Έτος κυκλοφορίας Οχήματος : ……………….

Κατηγορία Οχήματος : ……………………….. Μικτό Βάρος Οχήματος : ……………………….
Τμήμα Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου : Κόμβος Εισόδου - Κόμβος Εξόδου…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(για το οποίο ζητείται κατ΄ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη,
κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων)

(Ημερομηνία Έκδοσης Προηγούμενης Άδειας Διέλευσης ιδίου Οχήματος και ιδίου Οδικού Δικτύου : .…………..)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διέλευσης, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με
α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016, για το Όχημα και το Τμήμα του
Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου, τα οποία αληθώς αναφέρω ανωτέρω και επισυνάπτω,
στην παρούσα αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή του έργου και έγγραφο επικυρωμένο από την αναθέτουσα
αρχή, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής :
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και (ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η
οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας.
2. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πρίν τη λήξη της άδειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι
ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
(ΕΚΤΕΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ-εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα)

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(βάσει της Υπουργικής Απόφασης με α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016)

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :

Πανόρμου 70
Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο : 2106999400 Φάξ : 210 6927640
Email : eyde.lsep@ggde.gr

Όνομα Ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) : ……………………………….
ΑΦΜ Ιδιοκτήτη : …………………
Διεύθυνση Κατοικίας : ………………. ΔΗΜΟΣ : ………….
Διεύθυνση Έδρας : …………………….. ΔΗΜΟΣ : …………..
Τηλ. Επικοινωνίας : ………
Στοιχεία Κυκλοφορίας Οχήματος (πινακίδα) : …………………
Κυβικά Οχήματος : ……………..

Έτος κυκλοφορίας Οχήματος : ……………….

Κατηγορία Οχήματος : ……………………….. Μικτό Βάρος Οχήματος : ……………………….
Τμήμα Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου : Κόμβος Εισόδου - Κόμβος Εξόδου…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(για το οποίο ζητείται κατ΄ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη,
κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων)

(Ημερομηνία Έκδοσης Προηγούμενης Άδειας Διέλευσης ιδίου Οχήματος και ιδίου Οδικού Δικτύου : .…………..)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διέλευσης, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με
α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016, για το Όχημα και το Τμήμα του
Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου, τα οποία αληθώς αναφέρω ανωτέρω και επισυνάπτω,
στην παρούσα αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Δημόσιο έγγραφο σχετικό με το έργο (όπως άδεια δόμησης)
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής :
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και (ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η
οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας.
2. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πρίν τη λήξη της άδειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι
ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
(ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ-εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα)

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(βάσει της Υπουργικής Απόφασης με α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016)

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Πανόρμου 70
Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο : 2106999400 Φάξ : 210 6927640
Email : eyde.lsep@ggde.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα Ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) : ……………………………….
ΑΦΜ Ιδιοκτήτη : …………………
Διεύθυνση Κατοικίας : ………………. ΔΗΜΟΣ : ………….
Διεύθυνση Έδρας : …………………….. ΔΗΜΟΣ : …………..
Τηλ. Επικοινωνίας : ………
Στοιχεία Κυκλοφορίας Οχήματος (πινακίδα) : …………………
Κυβικά Οχήματος : ……………..

Έτος κυκλοφορίας Οχήματος : ……………….

Κατηγορία Οχήματος : ……………………….. Μικτό Βάρος Οχήματος : ……………………….
Τμήμα Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου : Κόμβος Εισόδου - Κόμβος Εξόδου…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(για το οποίο ζητείται κατ΄ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη,
κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων)

(Ημερομηνία Έκδοσης Προηγούμενης Άδειας Διέλευσης ιδίου Οχήματος και ιδίου Οδικού Δικτύου : .…………..)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διέλευσης, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με
α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016, για το Όχημα και το Τμήμα του
Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου, τα οποία αληθώς αναφέρω ανωτέρω και επισυνάπτω,
στην παρούσα αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο εντύπου Ε1 και καταστατικό της επιχείρησης από το οποίο προκύπτει η έδρα
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής :
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και (ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η
οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας.
2. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πρίν τη λήξη της άδειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι
ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
(ΕΚΤΕΛΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ-εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα)

ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(βάσει της Υπουργικής Απόφασης με α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016)

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Πανόρμου 70
Αθήνα 115 23
Τηλέφωνο : 2106999400 Φάξ : 210 6927640
Email : eyde.lsep@ggde.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα Ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) : ……………………………….
ΑΦΜ Ιδιοκτήτη : …………………
Διεύθυνση Κατοικίας : ………………. ΔΗΜΟΣ : ………….
Διεύθυνση Έδρας : …………………….. ΔΗΜΟΣ : …………..
Τηλ. Επικοινωνίας : ………
Στοιχεία Κυκλοφορίας Οχήματος (πινακίδα) : …………………
Κυβικά Οχήματος : ……………..

Έτος κυκλοφορίας Οχήματος : ……………….

Κατηγορία Οχήματος : ……………………….. Μικτό Βάρος Οχήματος : ……………………….
Τμήμα Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου : Κόμβος Εισόδου - Κόμβος Εξόδου…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(για το οποίο ζητείται κατ΄ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη,
κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων)

(Ημερομηνία Έκδοσης Προηγούμενης Άδειας Διέλευσης ιδίου Οχήματος και ιδίου Οδικού Δικτύου : .…………..)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια διέλευσης, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με
α.π.ΔΝΣγ/οικ.53494/ΦΝ393/09.08.2016-ΦΕΚ Β΄/2481/11.09.2016, για το Όχημα και το Τμήμα του
Παράπλευρου-Παραλλαγμένου Οδικού Δικτύου, τα οποία αληθώς αναφέρω ανωτέρω και επισυνάπτω,
στην παρούσα αίτηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση δήμου στην οποία αναφέρεται ότι ο δήμος είναι όμορος με το υπ όψιν άξονα και
αντίγραφα εντύπων Ε1 & Ε9
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
Επίσης, δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής :
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική
προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και (ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η
οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας.
2. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πρίν τη λήξη της άδειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

