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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  –  ΑΙΣΗΗ 
( άρθρο 8 τοσ Ν.1599/1986 και άρθρο 3παρ. 3 τοσ Ν.2690/1999 ) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

( άξζξν 8 παξ. 4ηνπ Ν. 1599/1986 ) 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο : « ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ 3,5 ΣΟΝΩΝ Ή 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ ΛΟΓΩ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ , ΔΙΑΛΤΗ ΄Η ΟΡΙΣΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ » 

Προς : 

      

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  
                 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Σπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΩ ΓΗΛΟΤΝΣΟ 

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)             

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.15599/1986, δειώλσ όηη ην αξηζκ. …………………….... απηνθίλεην ή δίθπθιν               

( ππνγξακκίζηε αλάινγα ) δελ είλαη ζηαζκεπκέλν ζε δεκόζην ρώξν. Δίκαη ελήκεξνο όηη ην όρεκα δελ ζα 

μαλαθπθινθνξήζεη ζηελ Διιάδα. Ο ρώξνο θύιαμεο ηνπ νρήκαηνο είλαη ………...……………………… 

θαη ε αξκόδηα ΓΟΥ ηνπ νρήκαηνο είλαη …………………………………..……… Παξαθαιώ λα 

δηαγξάςεηε από ηα κεηξώα θπθινθνξίαο νρεκάησλ ην αλσηέξσ όρεκα ιόγσ θαηαζηξνθήο, δηάιπζεο ή 

νξηζηηθήο εμαγσγήο ζην εμσηεξηθό ( ππνγξακκίζηε αλάινγα ) ………………………………………… 

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

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

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

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ( γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

Γειώλσ όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα 

παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. 
 

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

        
 

                  ( Υπογραθή ) 

 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΒΛΔΠΔΣΔ ΠΙΩ ΔΛΙΓΑ  



  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Αίηεζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη ν ιόγνο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ( θαηαζηξνθή, δηάιπζε ή 

νξηζηηθή εμαγσγή ζην εμσηεξηθό ).  

2. Άδεηα θπθινθνξίαο θαη θξαηηθέο πηλαθίδεο. 

3. Δμνθιεηηθή πξάμε, εάλ παξαθξαηείηαη ε θπξηόηεηα. 

4. Βηβιηάξην κεηαβνιώλ, εάλ ην όρεκα έρεη εθνδηαζηεί κε ηέηνην έληππν ( ΠΑΛΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ). 

5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, όηη ην απηνθίλεην ή ην δίθπθιν δελ είλαη εγθαηαιειεηκκέλν ζε 

δξόκνπο, πιαηείεο ή άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο. Τν δηθαηνινγεηηθό απηό δελ απαηηείηαη, εάλ ην 

πξνο νξηζηηθή δηαγξαθή όρεκα έρεη παξαδνζεί ζηελ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή 

ππνβάιιεηαη ην απνδεηθηηθό παξάδνζεο. 

6. Σε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο ή ησλ πηλαθίδσλ, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο γηα 

ηελ δήισζε ηεο απώιεηαο.  

     

 

ΗΜΕΙΩΗ 

 

Η παξαπάλσ πξάμε, κπνξεί λα αλαθαιείηαη κέζα ζε έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο θαη ην 

όρεκα επαλαθπθινθνξεί, εθόζνλ θξηζεί θαηάιιειν από ην ΚΤΔΟ. 
 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 
Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από άιιν πξόζσπν απαηηνύληαη 

επίζεο: 

1. Θεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε θαη ππεύζπλε δήισζε 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 ). 

 

 
 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 

 

ηα Ε.Ι.Υ. θαη Φ.Ι.Υ. απηνθίλεηα κέρξη 3,5 ηόλνπο εθαξκόδεηαη ην ΠΔ 116/04 θαη 

απηά παξαδίδνληαη ζηηο πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο ΕΔΟΕ. 

 


