ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ AΔEIAΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ
EΠIBATΙΚOY AYTOKINHTOY Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.)».
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

*
Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

*Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Ν.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*
Αριθ. Διαβατηρίου:*

Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Ηµεροµηνία γέννησης(1):

Υπηκοότητα:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόµιση

εξουσιοδότησης
µε
ή
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

επικύρωση

ΟΝΟΜΑ:

του

γνήσιου

υπογραφής

από

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

της

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

δηµόσια

υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Άδεια κυκλοφορίας

ΚΑΤΑΤΕΘΗ
ΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΘΑ
Π Ρ Ο Σ Κ ΟΜ Ι Σ Θ Ε Ι

2. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του
τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και του
τέλους άδειας οχήματος (για το ακριβές ύψος του
ποσού βλ. Πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ )
3. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής
χρωστούσε το αυτοκίνητο
4. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση
όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα
μέρη
5. Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού
ελέγχου.
6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από
την αρμόδια ΔΥΟ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών
οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της
αρμόδιας ΔΟΥ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου
καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού
λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από
την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε
από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι
νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο
υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο
ΚΕΠ .
2.Διάρκεια ισχύος: Για αόριστο χρόνο
3.Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.
4.Tο ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου προσκομίζεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου το Ε.Ι.Χ. όχημα υποχρεούται, να έχει
εφοδιασθεί με αυτό και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α)το υπό μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. έχει ήδη εφοδιασθεί με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
β)έχει ήδη περιληφθεί σε πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ.
γ)αν η τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. φέρει παρατήρηση για υποχρέωση ελέγχου από ΚΤΕΟ.
5. Η Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με
τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ. αφορά μόνο στο μεταβιβάζοντα το όχημα.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
2. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ : Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ: Εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος.
Η αξία του τέλους αδείας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος καθορίζεται από το νόμο (άρθρ. 26 και
27 του ν. 2873/2000), όπως ισχύει). – βλ. Πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- Ν. 2753/1999, (ΦΕΚ 249 Α΄), όπως ισχύει
- Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄),όπως ισχύει
- Απόφαση 10927/810/2003, όπως ισχύει
- Ν. 3220/2004, (ΦΕΚ 15Α΄/2004), άρθρο 27,όπως ισχύει
- Απόφαση Α οικ 68631/5717/28.12.2007 (ΦΕΚ 4 Β'/2008), όπως ισχύει.
- Περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ε7 του Ν. 4093/ 2012

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικ, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται
αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της
υπόθεσής µου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτηµα:
Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθµ. Πρωτοκόλλου:

Ηµ/νια αιτήµατος:

Αρµόδιος Υπάλληλος: Όνοµα:

Επώνυµο:

Αιτών:

Επώνυµο:

Όνοµα:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του
νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδια υπάλληλο της Υπηρεσίας
Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του
νέου ιδιοκτήτη ή του νέου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο
ΚΕΠ.

