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Τρίκαλα 10-02-2016
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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του πρόγραμμα πρόσκλησης μοτοσικλετών με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό και
έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για τεχνικό έλεγχο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
3. Τις με αριθμό 56 και 68/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με τις οποίες
ανακηρύχθηκαν Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο από 01-9-2014 έως 3108-2019.
4. Την αριθμ. Οικ.2899/01-9-2014 (ΦΕΚ 2274-Β-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
«Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη».
5. Την αριθμ. 34324/29-9-2014(ΦΕΚ 2714 Β΄2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
τους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειες Θεσσαλίας.
6. Τις αριθμ. 44800/123/1985 (Φ.Ε.Κ. 781/Β/1985) και 71703/8028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1824/ Β/ 08-122003) αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν με τις
αριθμ. οικ.12078/1343/2004 (Φ.Ε.Κ. 435/Β/03-03-2004) και οικ.27044/2913/2004 (Φ.Ε.Κ.
676/Β/10-05-2004) όμοιες και ισχύουν.
7. Το Ν. 1350/1983 (Φ.Ε.Κ. 55/Α/26-04-1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών
οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 86 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας».
9. Την υπ΄ αρίθμ Φ23/24327/2887/04-05-2009 (ΦΕΚ 945/20-05-2009 Β΄) Απόφαση Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών « Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας
τεχνικού ελέγχου δικύκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων».
10. Την υπ΄ αρίθμ. 37566/5116/10/2012 ΚΥΑ « Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ
»(Β87/Β΄/2012) όπως ισχύει .
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11. Την με αρ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ1523Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής

Οικονομίας & Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων και
των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με
τις με αρ. Φ2/70916/2953/99/2001 (ΦΕΚ 458Β’) και Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ
1086/Β/05.08.2003) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις .
12. Την αρίθμ. 8913/1089/19-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 501/05-03-13) « Καθορισμός των τελών διενέργειας
των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ , των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπων και
δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων , της
διαδικασίας επιβολής και είσπραξης τους »
13. Την 81943/6693/29-12-2015 εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων που
αφορά τροποποίηση της αριθμ. οικ.Φ.23.1/56511/7314/19-11-2010 ( ΑΔΑ:4Ι0Β1-2) εγκυκλίου
του Υπουργού Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που
υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας» η οποία τροποποιήθηκε από την αρίθμ.
16441/1598/11-03-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι μοτοσικλέτες, με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό ανεξαρτήτως
κυβισμού ,στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας κατόχου ή ως
έδρα επιχείρησης των ιδιοκτητών η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και έχουν ταξινομηθεί ( έκδοση
πρώτης άδειας κυκλοφορίας) από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ως εξής .
Οι μοτοσικλέτες, με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες μετά 31-12-2011
υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης
της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως μία(1) εβδομάδα μετά
την ημερομηνία αυτή.
Το ίδιο ισχύει και για τις μοτοσικλέτες, με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως
καινούργιες και η τετραετία (4) από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας λήγει από 01-01-2016
και μέχρι την ανάρτηση της παρούσης .
Οι μοτοσικλέτες, με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες, ή
μεταχειρισμένες πριν 31-12-2011 υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σε προθεσμία τριών
(3) μηνών από την ανάρτηση της παρούσης.
Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που προέρχονται από
χώρες του εξωτερικού για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ,θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με
δελτίου τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ .
Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που δεν προσκομίζει για τον
περιοδικό τεχνικό έλεγχο, εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86
του ΚΟΚ.
Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

ΥΠ.Υ.ΜΕ. & ΔΙ.
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ

2.

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών
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3.

4.
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Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
•

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

•

Γραφείο Τύπου (για δημοσιοποίηση)

Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων
Τμήμα Τροχαίας Τρίκαλα

5.

Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

6.

Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της χώρας

7.

Δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας

8.

Ι.ΚΤΕΟ , ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ και ΣΙΑ ΟΕ, ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ, ΣΙΩΚΗ ΚΥΒΕΛΗ και ΣΙΑ ΟΕ.
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