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ΑΙΣΗΗ    

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ Φ.Ι.Υ. Ή Λ.Ι.Υ. ( ΔΝΑΡΙΘΜΟ ) » 

 

Προς : 

      

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  
                 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Σπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα Παηέρα:  Επώνσμο Παηέρα:  

Όνομα Μηηέρας:  Επώνσμο Μηηέρας :  

Αριθμός Δεληίοσ Τασηόηηηας:  Α.Φ.Μ. :  

Ημερομηνία Γέννηζης :  Τόπος Γέννηζης :  

Τόπος Καηοικίας :  Οδός : 
                                                  
Αριθμ.: 

Τηλέθωνο:  Fax: 

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Τατσδρομείοσ (Email)             

Παξαθαιώ λα γίλεη κεηαβίβαζε ηνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ……………………………. Φ.Ι.Φ. ή Λ.Ι.Φ. 

( ςπογπαμμίζηε ανάλογα ) ……………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ( για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ 

διοικηηικήρ ππάξηρ ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

 

Γειώλω όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα 

παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. 
 

 

                                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  
        
 
 

                  ( Υπογραθή ) 

 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΒΛΔΠΔΣΔ ΠΙΩ ΔΛΙΓΑ  



  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Βεβαίωζε ππεξαμίαο από ΓΟΥ όπνπ απαηηείηαη.  

      Δμαηξνύληαη ΑΔ, ΔΠΔ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο, εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ 

βεβαίωζε ηεο εθνξίαο από ην ηκήκα εηζνδήκαηνο ππνγεγξακκέλε από ηνλ Πξνϊζηάκελν. 

2. Γξακκάηην είζπξαμεο από ζπκβεβιεκέλε Τξάπεδα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηαβιήζεθαλ 

ηα ηέιε κεηαβηβάζεωο ηνπ απηνθηλήηνπ ή ηηκνιόγην γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ. 

3. Βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο Υπεξεζίαο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλωληώλ, πεξί θαηαζέζεωο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ηωλ θξαηηθώλ πηλαθίδωλ ηνπ απηνθηλήηνπ.  

4. Σπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμόθιεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζηελ πεξίπηωζε πνπ θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε κεηαβίβαζε είρε παξαθξαηεζεί ε θπξηόηεηα ηνπ. 

5. Βηβιηάξην κεηαβνιώλ θαηνρήο θαη θπξηόηεηαο απηνθηλήηνπ. 

6. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ, αλ θάπνην από ηα ζπκβαιιόκελα κέιε είλαη Οκόξξπζκνο ή   

Δηεξόξξπζκνο Δηαηξεία ή Φ.Δ.Κ. πεξί ζπζηάζεωο ηεο εηαηξείαο θαη αλαθνηλώζεωο ηωλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηαβηβάζεωο, γηα ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 

 

 

    ΗΜΔΙΩΔΙ  

 

1. Τα ζπκβαιιόκελα κέιε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο επηθπξώζεωο ζπκθωλίαο κεηαβηβάζεωο ηνπ 

απηνθηλήηνπ, πξέπεη απαξαηηήηωο λα έρνπλ καδί ηνπο ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ή 

εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, εάλ παξίζηαηαη ηξίην πξόζωπν. 

2. Πξν ηεο ζπληάμεωο ηεο επηθύξωζεο ζπκθωλίαο κεηαβηβάζεωο, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ 

ππεξεζία, ε άδεηα θπθινθνξίαο θαη νη θξαηηθέο πηλαθίδεο ηνπ απηνθηλήηνπ, κε ζρεηηθή αίηεζε. 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Σε πεξίπηωζε πνπ ε ππνβνιή ηωλ πην πάλω δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από άιιν πξόζωπν απαηηνύληαη 

επίζεο: 

1. Θεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε 

δεκόζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή. 

2. Δμνπζηνδόηεζε ( κε ζεώξεζε ππνγξαθήο από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε δεκόζηα, δεκνηηθή ή 

θνηλνηηθή αξρή ). 

 

 

 


