
 
M19 

 

  

 
ΑΙΣΗΗ    

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ε.Δ.Υ. Ή Φ.Δ.Υ.                        

ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ » 

 

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 ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ κε αξηζκό ……………………………… Δ.Γ.Υ. ή 

Φ.Γ.Υ.  ( ςπογπαμμίζηε ανάλογα ), ιόγω θιεξνλνκηάο …………………...……………………………… 

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

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

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

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

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

 

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 ηνπ ή ηωλ θιεξνλόκωλ. 

2. Βεβαίωζε ηεο ΓΟΤ όηη έρεη δειωζεί ην απηνθίλεην πνπ θιεξνλόκεζαλ. ηελ βεβαίωζε απηή πξέπεη 

λα πξνθύπηνπλ ν θιεξνλόκνο ή νη θιεξνλόκνη ηνπ ζαλόληνο θαηόρνπ απηνθηλήηνπ, νρήκαηνο ή 

κνηνζηθιέηαο, θαζώο θαη ην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έλαλ. ε πεξίπηωζε πνπ δελ 

πξνθύπηνπλ ηα πνζνζηά, ηνπ ή ηωλ θιεξνλόκωλ θαη δελ ππάξρεη θιεξνλνκεηήξην ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη: 

α.   Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. 

β.   Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο πεξί ηωλ εγγπηέξωλ ζπγγελώλ ηνπ ζαλόληνο. 

γ. Δπίζεκν αληίγξαθν ηεο δεκνζηεπζείζεο δηαζήθεο ηνπ ζαλόληνο κε βεβαίωζε ηνπ Πξωηνδηθείν όηη 

ε δηαζήθε απηή δελ έρεη πξνζβιεζεί ή Βεβαίωζε ηεο Αξρήο απηήο όηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε.    

3. Βεβαίωζε από ηελ ΓΟΤ όηη δελ νθείινληαη ηέιε θπθινθνξίαο γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

4. Παξάβνιν 100,00 ΔΤΡΩ από Σξάπεδα ( ζεκείωκα θαηαβνιήο από ηε Γ/λζε Μεηαθνξώλ & 

Δπηθνηλωληώλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ). 

5. Ιζρύνλ δειηίν ΚΣΔΟ. 

6. Τπεύζπλε Γήιωζε Ν. 1599/86, από ηνλ θαζέλα, κε ην θαηωηέξω θείκελν:  

« Η δηαηήξεζε ηνπ θιεξνλνκεζέληνο δηθαηώκαηνο ζην κε αξηζκό θπθινθνξίαο 

………………………… Γεκνζίαο Υξήζεο όρεκα, δελ απαγνξεύεηαη από άιιε δηάηαμε λόκνπ                 

( αζπκβίβαζην ), όηη είλαη ή δελ είλαη ( δηαγξάθεηαη αλάινγα ) θάηνρνο άιινπ Γεκνζίαο Υξήζεο 

νρήκαηνο ». 

 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

 

ηελ πεξίπηωζε κεηαβίβαζεο Φ.Γ.Υ. νρήκαηνο ιόγω θιεξνλνκηάο ή γνληθήο παξνρήο, εθδίδεηαη 

πξνζωξηλή άδεηα θπθινθνξίαο ελόο έηνπο, εληόο ηεο νπνίαο απαηηείηαη λα γίλεη πξνζαξκνγή ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν 3887/10.  

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

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 ). 

 

 


