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ΑΔΑ: Ψ4ΓΦΟΡ1Ι - ΩΗΒ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 77
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Πληροφορίες: Πινάκη Ειρήνη
Τηλ. : 22513-50812
Fax : 22510-44986

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης, για το έτος 2019, από 01-06-2019 έως και 31-12-2019, της
υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων ορισμένων κατηγοριών που
έχουν έδρα το Δήμο Λέσβου, του Νομού Λέσβου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ THΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση
της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015),
 του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2018) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3534/22-2-2007 (ΦΕΚ 40 Α’/23-2-2007)
«Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίου και ιδιωτικού ΚΤΕΟ».
4.Την αριθμ. 49372/3352/07-07-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2726 Β’) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
5.Η αριθμ. 18064/02-04-2019 (ΑΔΑ:6Μ1ΜΟΡ1Ι-7ΟΩ) προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για
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τα βαρέα οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης με μικτό βάρος (Μ.Β.) άνω των 3.5 Τ, που
έχουν έδρα το Δήμο Λέσβου, ως τις 31-05-2019.
6.Το αριθμ. 4194/27-05-2019 έγγραφο του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών & Επικοινωνιών Βορείου
Αιγαίου για χορήγηση παράτασης του περιοδικού τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων άνω των 3.5
Τ, που έχουν έδρα το Δήμο Λέσβου, από 01-06-2019 έως 31-12-2019.
7.Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη στο Δήμο Λέσβου
α)δεν έχει ακόμα λειτουργήσει το Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Λέσβου ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ βαρέων
οχημάτων, β) δεν έχει πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του απαιτούμενου προσωπικού στο Δημόσιο
ΚΤΕΟ της ΠΕ Λέσβου και γ) υπάρχει αδυναμία μεταφοράς και τοποθέτησης προσωπικού λόγω της
διεξαγωγής των εκλογών.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Χορηγούμε παράταση για το έτος 2019, από 01-06-2019 έως και 31-12-2019, της
υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης με μικτό βάρος (Μ.Β.) άνω των 3.5 Τ, που έχουν έδρα το Δήμο Λέσβου του
Νομού Λέσβου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 3534/22-2-2007 (ΦΕΚ 40
Α’/23-2-2007) .
Η ανωτέρω παράταση αφορά μόνο τα οχήματα με έδρα το Δήμο Λέσβου που κυκλοφορούν
αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του Νομού. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των
οχημάτων έχουν οι ιδιοκτήτες τους.
Όσα από τα παραπάνω οχήματα κυκλοφορούν μόνιμα ή περιστασιακά σε άλλες
συγκοινωνιακές περιοχές της χώρας, στις οποίες λειτουργούν Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ βαρέων
οχημάτων ή πραγματοποιούν επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από και προς τη Λέσβο δεν
απαλλάσσονται της αντίστοιχης υποχρέωσης για τον τεχνικό τους έλεγχο, εφόσον συμπληρώνουν
τον κατά περίπτωση προβλεπόμενο χρόνο, για τη διενέργεια αυτού.
Οχήματα των παραπάνω κατηγοριών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR)
δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της διενέργειας τεχνικού ελέγχου για το έτος 2019,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οφείλουν με μέριμνα των ιδιοκτητών τους, να ελέγχονται
στις προβλεπόμενες προθεσμίες από ΚΤΕΟ της χώρας, στο οποίο λειτουργεί γραμμή ελέγχου
βαρέων οχημάτων.
Τα οχήματα που εκτελούν μεταφορικό έργο πολιτών, όπως Λεωφορεία ΚΤΕΛ,
Τουριστικά Λεωφορεία, Σχολικά και Βαρέα Εκπαιδευτικά Οχήματα θα συνεχίσουν να
επιθεωρούνται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου και θα
εφοδιάζονται μετά από οπτικό έλεγχο με δελτίο καταλληλότητας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και
σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου δελτίου καταλληλότητας.
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Στη χορηγούμενη παράταση δεν περιλαμβάνονται τα ταξινομημένα σε άλλους δήμους της
χώρας βαρέα οχήματα των προαναφερόμενων κατηγοριών, που κυκλοφορούν μόνιμα ή
περιστασιακά στο Νομό Λέσβου.
Για τα βαρέα οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης με μικτό βάρος (Μ.Β.) άνω των 3.5 Τ,
που έχουν έδρα τους Δήμους Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου του Νομού Λέσβου, ισχύει η
παράταση που είχε δοθεί με την αριθμ.76613/18-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΜ7ΟΡ1Ι –Ν58)απόφασή μας.
Εντός της παράτασης αυτής (01-06-2019 έως 31-12-2019), οι αρμόδιοι φορείς να
μεριμνήσουν για τη σωστή λειτουργία του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λέσβου έχοντας προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την κανονική του λειτουργία.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου-Αθήνα Τ.Κ. 10191
2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Βουρνάζων 2, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100
3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Τμήμα ΚΤΕΟ
Λάρσος Μόριας, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100

3

