ΠΡΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη

Ηµεροµηνία : ...../..../....

∆ιεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόµου & Υποδοµών
Τµήµα Κυκλοφορίας
Τηλ : 231 0 470460 (email : VPermits@egnatia.gr)
Φαξ : 231 0 476011

Αίτηση Χορήγησης Άδειας ∆ιέλευσης
Υπέρβαρου/ Υπερµεγέθους Οχήµατος & Μηχανήµατος Έργων (ΜΕ)

Του :
Τηλ.:

Φαξ :

E-mail:

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στα γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., στο φαξ. 2310 476011 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Vpermits@egnatia.gr από 08:00 π.µ. έως 12:00 π.µ., και οι άδειες διέλευσης θα σας αποστέλλονται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών.
Αιτήσεις που λαµβάνονται µετά τις 12:00 π.µ. θα πρωτοκολλούνται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Παρακαλώ να µου χορηγήσετε άδεια διέλευσης για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας :
Ρυµουλκούµενο:
Όχηµα (Ελκυστήρας ή Φ.∆.Χ ή Ελκ.µε επικαθ.):
Ελάχιστη Ταχ. Κίνησης:

Τύπος φορτίου :
Μηχάνηµα Έργων :

Είδος µηχανήµατος :

Ιδιοκτησίας :

Α.Φ.Μ. :

Εργ. κατασκευής :

Τύπος:

Αρ. πλαισίου:

Μήκος:

Βάρος λειτουργίας :

τον.

χλµ./ω

∆ΟΥ:
µ. Πλάτος:

Αριθ. αξόνων :

µ. Ύψος:

Βάρος ανά άξονα:

µ.
τον.

Επιθυµητή ∆ιαδροµή :
Ηµεροµηνία (έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες) :

Ώρες :

Περιγραφή οχήµατος (για υπέρβαρα / υπερµεγέθη οχήµατα)

Μήκος (L1) : (χωρίς φορτίο) µ.
Πλάτος (B) : (χωρίς φορτίο) µ.
Ολικό µήκος (L):
µ.

Αρ. αξόνων ελκυστήρα (a1):
Αρ. αξόνων ρυµουλκ. (a2) :
Βάρος οχήµ. (ελκ.+ ρυµουλκ.):

κιλά

Ολικό πλάτος (C):

µ.

Βάρος φορτίου :

κιλά

Ολικό ύψος

µ.

Συνολικό βάρος :

κιλά

(H):

Επισυναπτόµενα έγγραφα
Φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος/ ρυµουλκούµενου ή Μ.Ε.
Φωτ/φο ασφαλιστήριου συµβολαίου του οχήµατος/ ρυµουλκούµενου ή Μ.Ε.
σκαρίφηµα του οχήµατος (για Ειδικές Περιπτώσεις: οχήµατα > 80 τόνων ή Μηχάνηµα Έργων)
βεβαίωση καταβολής των τελών χρήσης των Μ.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος.........................................................................του ........................ , µε ατοµική µου ευθύνη
και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι το µεταφερόµενο φορτίο από το όχηµα ....................................... δεν µπορεί να κατατµηθεί.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Υπογραφή : ................................
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001

