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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 94990/6223

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

dmekttk@1730.syzefxis.gov.gr

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΠΑΡΟΥ για τεχνικό
έλεγχο

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) << Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
2. Τις διατάξεις

του Π.Δ. 130/2010 (Φ.Ε.Κ. 223/Α/27-12-2010 ) << Οργανισμός της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου >> .
3. Την με αριθ. 28417/3299/09-03-2016 (Φ.Ε.Κ. 1134/Β/20-04-2016) απόφαση του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής << Με Εντολή
Περιφερειάρχη >>
4. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) << Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των
οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις >> και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ
57/Α/23-03-1999) << Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας >> .
5. Τις διατάξεις των ΥΑ 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) και 71703/8028/2003 (ΦΕΚ
1824/Β/8-12-2003 ) Αποφάσεων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως
τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αριθ. οικ.12078 /1343/2004 (ΦΕΚ 435/Β/3-3-2004 ) και
οικ.27044/2913/2004 (ΦΕΚ 676/Β/10-5-2004) Αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κεφ. Β του ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/10-3-2006)
<<Οργάνωση και λειτουργία ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις
επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις >> όπως ισχύουν.
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7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 49/95 (ΦΕΚ 37/Α/22-02-95) περί τεχνικού ελέγχου οχημάτων,
όπως ισχύουν.
8. Την με αριθ. Φ2/64580/2288/1999 (1523/Β/1999), Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εθνικής

Οικονομίας

και

Μεταφορών

και

Επικοινωνιών

<<

Τεχνικός

έλεγχος

μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 96/96/ΕΚ >>, όπως τροποποιήθηκε με την Φ243086/4636/2003 (1086/Β) και
όπως ισχύει σήμερα.
9. Την με αριθ. 58144/614 ( ΦΕΚ138/Β/2-3-1992) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
10. Την σχετική Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
11. Την με αρ. πρωτ. Φ23/24327/2887/2009 (ΦΕΚ945/Β/20-05-2009) Απόφαση του
Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών << Καθορισμός τρόπου , διαδικασίας και
πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και
μοτοσυκλετών όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2410/Β/04-12-2009.
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. Φ23.1/56511/7314/19-11-2010 απόφαση του Υπουργού
Υποδομών

Μεταφορών και Δικτύων << Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που

υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας>>
13. Tην υπ’αριθμ. 87133/08-12-2015 με ΑΔΑ:ΩΦΒΧΟΠ1Ι-49Ω απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί παράτασης υποχρέωσης για
τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τους Δήμους του
Ν.Κυκλάδων.
14. Την από 01/08/2016 αίτηση της ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. σχετικά με την δυναμικότητα του
ΙΚΤΕΟ και για την εξαγγελία προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων ώστε να
προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο .
15. Την

υπ’ αριθμόν 80464/5296/01-08-2016 Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ της <<

ΙΚΤΕΟ Λ.ΘΗΒΩΝ Α.Ε. >> με αριθμό εξουσιοδότησης <<238>> στην ΠΑΡΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τις μοτοσικλέτες , στην άδεια κυκλοφορίας
των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου ΠΑΡΟΥ
,ανεξαρτήτως κυβισμού, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Α) Οι μοτοσικλέτες που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργιες

μέχρι την

15/08/2012
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Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσικλετών που έχουν ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας
μέχρι την 15/08/2012 , πρέπει να διενεργηθεί στο ΚΤΕΟ, στο χρονικό διάστημα σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/08/2016 έως 14/09/2016

τους λήγει σε 0
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/09/2016 έως 14/10/2016

τους λήγει σε 1
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/10/2016 έως 14/11/2016

τους λήγει σε 2
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/11/2016 έως 14/12/2016

τους λήγει σε 3
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/12/2016 έως 14/01/2017

τους λήγει σε 4
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/01/2017 έως 14/02/2017

τους λήγει σε 5
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/02/2017 έως 14/03/2017

τους λήγει σε 6
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/03/2017 έως 14/04/2017

τους λήγει σε 7
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/04/2017 έως 14/05/2017

τους λήγει σε 8
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας

15/05/2017 έως 14/06/2017

τους λήγει σε 9

Β) Από 16-08-2016 οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που:
- Εισάγονται ως μεταχειρισμένες υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ισχύον δελτίο τεχνικού
πρίν την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας .
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- Συμπληρώνουν τετραετία από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ο
τεχνικός έλεγχος των δικύκλων μοτοσυκλετών θα πραγματοποιείται στο χρονικό
διάστημα από τρείς (3) εβδομάδες πρίν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία
συμπλήρωσης της τετραετίας .
- Θα μεταβιβασθούν με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη τον Δήμο Πάρου,
θα ελέγχονται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας
τους με εξαίρεση την περίπτωση που κατά την συμπλήρωση του προαναφερόμενου
τριμήνου δεν έχει συμπληρωθεί τετραετία από την ημερομηνία πρώτης άδειας
κυκλοφορίας.
Στο παραπάνω πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μοτοποδήλατα των οποίων η
άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας .
Οι εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.
Δίκυκλες μοτοσυκλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε
άλλη περιφερειακή

ενότητα της χώρας , στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα

πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο , υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα
με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.
Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν αλλάξει πινακίδες θα προσέλθουν για τεχνικό
έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας.
Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που δεν έχουν κληθεί με την παρούσα δεν υποχρεούνται
προς το παρόν σε τεχνικό έλεγχο .
Όσες από τις παραπάνω προσκαλούμενες μοτοσυκλέτες έχουν ήδη ελεγχθεί από
ΚΤΕΟ και τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου ( Δ.Τ.Ε.) με τα οποία έχουν εφοδιασθεί
βρίσκονται σε ισχύ, οι κάτοχοί τους οφείλουν να το προσκομίσουν για έλεγχο
σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του Δ.Τ.Ε. και όχι σύμφωνα με το παρόν
πρόγραμμα.
Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων μοτοσυκλετών είναι υποχρεωτικός και
αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάτοχος
οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο
εντός της καθορισμένης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

`

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.α Γραφείο Περιφερειάρχη
1.β Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
1.γ. Γραφείο Τύπου (για ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ του Νομού)
2. ΥΠ. Υ. ΜΕ & ΔΙ. - Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
3. ΥΠ. Υ. ΜΕ & ΔΙ. - Δ/νση Οργάνωσης Πληροφορικής
4. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠ. Υ. ΜΕ & ΔΙ.
5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (για ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών
οργάνων)
6. Α. Τ. ΠΑΡΟΥ (για ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων)
7. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
8. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων - Σύρος (Τμήμα αδειών κυκλοφορίας)
9. Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών Νάξου, Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Θήρας και
Μήλου
10. Δ/νσεις - Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών και Τμήματα ΚΤΕΟ της Χώρας
11. ΙΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε.
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