
       
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

  Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου επιθυμεί την διέλευση για 

έλεγχο και σήμανση των οχημάτων των οποίων έχει την ευθύνη συντήρησης σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τον ΚΟΚ[παρ.1 του άρθρου86 του Ν.2696/1999(Α’ 57)] . 

  Ο έλεγχος θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία που προβλέπονται στις σχετικές 

ΚΥΑ όπως την Φ2/64580/2288/99 ΦΕΚ 1523 Β’ και των τροποποιήσεων αυτών που εκδόθηκαν σε 

εφαρμογή ή τροποποίηση Ευρωπαϊκών οδηγιών όπως 96/96/ΕΚ της 1999/52/ΕΚ( EE L142/1999), 

2001/9/EK(EEL48/2001) καθώς και την 2001/11/EK(EEL48/2001) και σε κάθε νεώτερη 

τροποποίηση που αφορά την νόμιμη κυκλοφορία των ελεγχομένων οχημάτων.  

  Μετά τον έλεγχο ο ανάδοχος θα εκδίδει όλα τα προβλεπόμενα έντυπα και θα προβαίνει στην 

κατάλληλη σήμανση του οχήματος με το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα που προβλέπεται. 

    Το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων είναι επιθυμητό να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών 

ορίων του Δήμου Ηρακλείου. 

 Στο ανωτέρω κέντρο τεχνικού ελέγχου θα πραγματοποιείται: η έκδοση Δελτίου Τεχνικού 

Ελέγχου και η έκδοση Κ.Ε.Κ.(κάρτας καυσαερίων) των 227 οχημάτων, ήτοι 50 φορτηγά ΜΒ (Μέγιστο 

Βάρος) άνω των 12 τόνων, 4 φορτηγά ΜΒ άνω των 3,5 τόνων & κάτω των 12 τόνων, 50 φορτηγά ΜΒ 

κάτω των 3,5 τόνων, 27 επιβατικά, 87 δίκυκλα, 1 λεωφορείο κάτω των 22 θέσεων,  2 λεωφορεία 

άνω των 22 θέσεων, και 6 συρμοί (νταλίκες).  

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου θα επέχει και θέση Κ.Ε.Κ. (κάρτα ελέγχου καυσαερίων) με 

χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κ.Ε.Κ. (Ν. 3897/2010), δηλαδή 1 χρόνο για τα επιβατικά και μικρά 

φορτηγά, και 6 μήνες για τα υπόλοιπα οχήματα. 
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