
 
M18 

 

  

 
ΑΙΣΗΗ    

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΓΙΑ ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟΤ Ή ΦΟΡΣΗΓΟΤ Ή 

ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΗ » 

 

Προς : 

      

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  
                 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

πκπιεξώλεηαη 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 ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο ……………………… επηβαηηθνύ – 

θνξηεγνύ – ιεωθνξείνπ απηνθηλήηνπ δεκνζίαο ρξήζεο  ( 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  



  

ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ  
Ο ελδηαθεξόκελνο λα είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ Γεκνζίαο Χξήζεο νρήκαηνο. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Αίηεζε. 

2. Καηάζεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηωλ θξαηηθώλ πηλαθίδωλ ηνπ νρήκαηνο. 

3. Παξάβνιν 3,00 ΔΤΡΩ από ην δεκόζην ηακείν ( κόλν όηαλ πξνζθνκίδεηαη ην όρεκα γηα 

επηζεώξεζε ). 

4. Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ζηελ νπνία δειώλεηαη: 

α) αλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο θαη πνηεο ή όρη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο 

θαη απνηύπωκα πιαηζίνπ,  

β) όηη ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο. Πηζηνπνηεηηθό ΟΑΔΔ. 

5. Βεβαίωζε από ηελ Γ.Ο.Υ. ή ηξηπιόηππν πεξί θαηαβνιήο ηειώλ θπθινθνξίαο ( ηξέρνληνο έηνπο ). 

6. Βηβιηάξην Μεηαβνιώλ ηνπ νρήκαηνο ( επίδεημε ). 

7. Πηζηνπνηεηηθό ΟΑΔΔ. 

 

Για ηο νέο Δ.Γ.Υ. όσημα, ζε ανηικαηάζηαζη ηος αποσαπακηηπιζθένηορ, απαιηούνηαι: 

 

1. Πξωηόηππν ζςμβόλαιο ηνπ αγνξαζηή ηνπ νρήκαηνο ή πηζηνπνηεηηθά ηειωλείνπ, εθόζνλ έρεη 

εθηειωληζηεί ζην όλνκα ηνπ αγνξαζηή. 

2. Βηβιηάξην Μεηαβνιώλ ηνπ νρήκαηνο. 

3. Δπηζεώξεζε ηνπ νρήκαηνο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία.  

4. Αίηεζε απνγξαθήο κε ζηήιεο ( δίλεηαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλωληώλ ). 

5. Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία δειώλεηαη: 

α) ν αξηζκόο ηωλ θαηερόκελωλ νρεκάηωλ Γεκνζίαο Χξήζεο θαη 

β) όηη ν αηηώλ δελ ηειεί ζε αλππνηαμία ή ιηπνηαμία. 

6. Υπεύζπλε δήιωζε ηερλίηε ηαμηκέηξνπ. 

7. Παξάβνιν 100,00 ΔΥΡΩ. 

 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ  

 

1. Πξνζθόκηζε ηνπ λένπ νρήκαηνο γηα επηζεώξεζε. 

2. Η δήιωζε ηεο πεξίπηωζεο 4α, ζηελ νπνία απνηππώλεηαη θαη ν αξηζκόο πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο, 

ππνβάιιεηαη κόλν όηαλ ην όρεκα δελ πξνζθνκίδεηαη γηα επηζεώξεζε. 

3. ηελ πεξίπηωζε πνπ ην όρεκα πξνζθνκίδεηαη γηα επηζεώξεζε θαη εθόζνλ απηό πξνέξρεηαη από 

αγνξά κε παξαθξάηεζε ηεο θπξηόηεηαο ηνπ δηθαηώκαηνο θπθινθνξίαο απηνύ ωο Γεκνζίαο Χξήζεο, 

αληί ηεο πην πάλω δήιωζεο, ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξαρώξεζεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν 

ηεο θπξηόηεηαο ηνπ δηθαηώκαηνο θπθινθνξίαο ηνπ Γεκνζίαο Χξήζεο νρήκαηνο ή ζπλαίλεζε ηνπ 

πωιεηή γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηνπ νρήκαηνο.   

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

ε 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 ). 

 


