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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση δικαιολογητικών στο Δήμο Θηβαίων για κάρτες ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια Θήβας

για κατοίκους Δ. Θηβαίων που εργάζονται στη Δ.Ε. Ακραιφνίας Δ. Ορχομενού

 

Μετά  τη  συνάντηση  των  Δημάρχων  Θηβαίων  και  Ορχομενού  με  τον  Υπουργό  Υποδομών  &

Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη με θέμα την απόφαση της εταιρείας “ΝΕΑ ΟΔΟΣ” να κλείσει τις διόδους

πρόσβασης-  σύνδεσης  των  παράδρομων  οδών  (προς  Θήβα  και  προς  Λαμία)  με  το  90ο  χλμ  της

Εθνικής Οδού (διόδια Θήβας), αλλά και τη συνάντηση του Δημάρχου Θηβαίων  με εκπρόσωπο της εν

λόγω εταιρείας, καθορίστηκε η ελεύθερη διέλευση οχημάτων κατηγορίας 2 (Ελαφρά οχήματα με ή

χωρίς  ρυμουλκούμενο  και  με  ύψος  μέχρι  2,20 μ.)  από  τα  μετωπικά  διόδια  Θήβας με  χορήγηση

σχετικής κάρτας, για τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: 

 Kάτοικοι  Δήμου  Θηβαίων  που  εργάζονται στη  ΛΑΡΚΟ  και  εν  γένει  στην  περιοχή  της

Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού (Ακραίφνιο, Κόκκινο, Κάστρο)

 Αγρότες  – κάτοικοι  του Δήμου  Θηβαίων  με  αγροτικές  ιδιοκτησίες  στην  περιοχή  της

Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού (Ακραίφνιο, Κόκκινο, Κάστρο)

Οι παραπάνω εργαζόμενοι και αγρότες καλούνται να προσέλθουν  από σήμερα  στο Δήμο Θηβαίων

(Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας- Κύπρου 3, είσοδος από το δημοτικό πάρκινγκ) για  να καταθέσουν  :

α. Το ονοματεπώνυμο του οδηγού και τον αριθμό του οχήματος που θα κινούνται προκειμένου

ΑΜΕΣΑ να σταλούν στην εταιρεία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ”, ώστε από την επομένη (χωρίς στην αρχή κάρτα) να

περνούν ΕΛΕΥΘΕΡΑ από τα διόδια. 
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β. Αμέσως μετά και σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, τα

οποία μετά από έλεγχο θα σταλούν στη “ΝΕΑ ΟΔΟ” για την έκδοση κάρτας:

(1)  Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στο Δήμο Θηβαίων ( η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται

από τον Δήμο Θηβαίων μετά την προσκόμιση του Ε1, στο οποίο φαίνεται ότι η κατοικία του αιτούντος

βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων) 

(2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η αναγραφόμενη

κατοικία του αιτούντος αποτελεί κύρια κατοικία αυτού και βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου

Θηβαίων 

(3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή Ε1 του προηγούμενου έτους, από το οποίο

θα προκύπτει ότι η κύρια κατοικία του αιτούντος είναι εντός των ορίων του Δήμου Θηβαίων 

(4) Αντίγραφο του Ε9, εκ του οποίου να προκύπτουν αγροτικές ιδιοκτησίες στην περιοχή

της Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού (δικαιολογητικό μόνο για αγρότες)

(5)  Άδεια  κυκλοφορίας  του  οχήματος,  κατηγορίας  2  (Οχήματα  με  ή  χωρίς

ρυμουλκούμενο και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα) , που ανήκει στον αιτούντα μόνιμο κάτοικο Δήμου

Θηβαίων. 
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