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∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ
Έχοντας υπόψη.:
1) Το άρθρο 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (A΄ 57)
2) Το άρθρο 1 του Νόµου 2052/92 (Α΄ 94)
3) 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 ισχύει.
4) Την Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β 2112) “ περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που
προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο).
5) Την Κ.Υ.Α. 43281/2629/09 (Β’ 1659/2009) για την ‘’Ενοποίηση των χορηγούµενων εγκρίσεων τύπου λεωφορείων’’
6) Την ανακοίνωση που αφορά την έγκριση τύπου ενός τύπου οχήµατος σχετικά µε την οδηγία 2007/46/ΕΕ, µε αριθµό έγκρισης
e13*2007/46*1146*01

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
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Ότι µε την έγκριση τύπου e13*2007/46*1146*01 εγκρίθηκε ο τύπος του λεωφορείου που περιγράφεται παρακατω
GA-NF-M3
0.2
Τύπος:
0.3
Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα WDB906???????????
0.3.1
Θέση της εν λόγω σήµανσης: Επί του πινακιδίου του κατασκευαστή και στο διαχωριστικό του κινητήρα
Όνοµα κατασκευαστή 1ου σταδιου: Daimler AG/ Γερµανία
0.5
Όνοµα κατασκευαστή 2ου σταδιου (ολοκληρωµένου): EvoBus GmbH/ Γερµανία
0.8
Όνοµα των εγκαταστάσεων συναρµολόγησης:
1ου σταδιου: Daimler AG, Mercedes-Benz Argentina S.A./ Aργεντινή, Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH/
Γερµανία
2ου σταδιου: Mercedes-Benz Minibus GmbH / Γερµανία
I.
Όλα τα οχήµατα του παραπάνω τύπου ανεξάρτητα παραλλαγής και έκδοσης πληρούν τους όρους της ΚΥΑ
5015968/2915/09 (Β΄ 798)
ΙΙ.
Ανάλυση αριθµού πλαισίου.:
WDB906&&&&&??????, όπου
WDB906
σταθερά ψηφία
&&&&&
µεταβλητά ψηφία
??????
εξαψήφιος αριθµός σειράς παραγωγής
Παρατηρήσεις :
1. Τα οχήµατα του παραπάνω εγκρινόµενου τύπου πρέπει να φέρουν τα στοιχεία αναγνώρισης που προβλέπονται από την αριθµ.
29852 /
77 (ΦΕΚ 1288/Β/77) απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήµερα και να πληρούν όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε µε το Ν.
2696/99 (Α΄57) και τα κατά εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντα διατάγµατα και αποφάσεις, καθώς και του όρους του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ
94/Α/92) και της ΚΥΑ 28432/92 (ΦΕΚ 376/Β/92).
2. Οι Υπηρεσίες Συγκοινωνιών παρακαλούνται σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι έτοιµο λεωφορείο δεν πληρεί 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 µας σχετικά για την ακύρωση της παρούσης και του σχεδιαγράµµατος.
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. Η ταξινόµηση των παραπάνω περιγραφοµένων οχηµάτων γίνεται µε την χρήση των πρωτοτύπων πιστοποιητικών συµµόρφωσης
(βλέπε εγκύκλιο 34119/2560/94) του βασικού οχήµατος (µε αριθµό έγκρισης e1*2007/46*0294*01) και του οχήµατος τελικού σταδίου το
οποίο θα υπογράφεται από τους κάτωθι αναφερόµενους των οποίων δείγµατα υπογραφής δίνουµε στη συνέχεια:
Τα τεχνικά στοιχεία πού θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας θα λαµβάνονται από το εκάστοτε κατατιθέµενο πιστοποιητικό
συµµόρφωσης.
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Τα οχήµατα των οποίων τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης αναφέρουν σαν αριθµό έγκρισης e13*2007/46*1146*01 πληρούν
τις οδηγίες που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα πιστοποιητικών
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