
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/86 
 
Τροποποίηση του Π.∆./τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «Περί των µεγίστων 
ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχηµάτων αρθρωτών οχηµάτων, 
ρυµουλκουµένων υπό αυτοκινήτων και συρµών».  
(ΦΕΚ 139/Α/18-9-86) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 παρ. 2. περίπτ. β' του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ 63/Α/1955), β) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε µε το Ν. 614/77 «Περί κυρώσεως του Κώδικος 
Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 167/Α/77), γ) της κοινής απόφασης ∆ΟΝΣ/15467/86 (ΦΕΚ 
342/Β/16.5.86) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς 
Μεταφορών και Επικοινωνιών», δ) της κοινής απόφασης 594/85 (ΦΕΚ 489/Β/8.8.85) του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων». 
2. Την 496/86 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο µόνο. 
 
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.∆/τος 1161/77 προστίθεται νέα περίπτωση ε', η 
οποία έχει, όπως παρακάτω: 
«ε) Η επί δηµοσίων οδών κυκλοφορία ρυµουλκουµένων οικίσκων, των οποίων το µέγιστο 
πλάτος υπερβαίνει το µέγιστο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος». 
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.∆/τος 1161/ 1977 προστίθεται εδάφιο, το 
οποίο έχει όπως παρακάτω: 
«Για την κυκλοφορία των οχηµάτων, σύµφωνα µε την περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος απαιτείται για κάθε διαδροµή που εκτελείται επί δηµοσίων οδών, ειδική άδεια της 
αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Στην ειδική αυτή άδεια αναγράφονται οι 
οδοί διέλευσης, ο χρόνος εκτέλεσης της διαδροµής και το ανώτατο όριο ταχύτητας». 
Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1986 
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