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ΑΙΣΗΗ    

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΑΝΑΝΕΩΗ ΑΔΕΙΑ Φ.Ι.Υ. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗ 

ΜΟΡΦΗ ΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ( ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π. ) » 

 

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 γηα ηελ αλαλέωζε άδεηαο Φ.Ι.Φ. απηνθηλήηνπ, ιόγω αιιαγήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο ……… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ( 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  



  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Αίηεζε. 

2. Δπίζεκν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ γηα ηηο νκόξξπζκεο ( ΟΔ ) θαη εηεξόξξπζκεο ( ΔΔ ) εηαηξείεο θαη 

ΦΔΚ γηα ηηο αλώλπκεο ( ΑΔ ) θαη Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ( ΔΠΔ ) εηαηξείεο. 

3. Βεβαίωζε ηεο νηθείαο ΓΟΥ, ζηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε αιιαγή κνξθήο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη νη 

εξγαζίεο ηεο, ζπλερίδνληαη ρωξίο δηαθνπή από ηελ έλαξμή ηνπο.   

4. Άδεηα θπθινθνξίαο. 

5. Βηβιηάξην κεηαβνιώλ θαηνρήο θαη θπξηόηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

6. Παξάβνιν Τξαπέδεο αμίαο 75,00 ΕΤΡΩ. 

7. Πηζηνπνηεηηθό ΚΤΔΟ. 

8. Γηα ηα θαηλνύξγηα απηνθίλεηα πνπ δελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ΚΤΔΟ, πξαθηηθό επηζεώξεζεο 

γηα ηα πεηξειαηνθίλεηα απηνθίλεηα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο γηα ηα βελδηλνθίλεηα απηνθίλεηα.  

9. Σηελ πίζω ζειίδα ηεο δήιωζεο απηήο, ζα απνηππώλεηαη ην ίρλνο ηνπ ραξαγκέλνπ αξηζκνύ πιαηζίνπ 

ηνπ απηνθηλήηνπ.  

 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

 

χεηική Νομοθεζία: 

1. ΝΓ 49/66 ( ΦΔΚ 294/ηΑ/68 ). 

2. Απόθαζε Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ 3/5360/5705 ( ΦΔΚ 316/370 ).  

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 

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 ). 

 

 

 

 


