Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

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 : 
« Επαναχορήγηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων από
ακινησία ». με αρ. κυκ………………………………………….
(1)
Προς
:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο
Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ
:

(2)
Ημερομηνία γέννησης
:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Fax:

ΤΚ:

(3)
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης) : 
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με

επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

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

Κατά την διάρκεια της ακινησίας του φορτηγού δεν διέκοψα την επαγγελματική μου δραστηριότητα
.
Ελέχθησαν τα Δικαιολογητικά
Για το Δικαίωμα κυκλοφορίας
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Για το γνήσιο της Υπογραφής
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ημερομηνία :
ΑΚ21
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ


ΟΗ


Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(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.
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σημείο του εντύπου της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής
μου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ


ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

1) 
ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση το παρόν έντυπο. 
Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η υποβολή
Υπεύθυνης Δήλωσης του εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του καταστατικού (επωνυμία,
έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ Εξουσιοδότηση ή
πληρεξούσιο σε όποιο από τα μέρη δεν παρίσταται
.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2.Τέλη κυκλοφορίας
2.Τέλη κυκλοφορίας
3. Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Για ΦΙΧ άνω
των 3.500kgr 
Πιστοποιητικό Ταχογράφου (φωτ/φα)
4
) 
α)Φωτοαντίγραφο της έναρξης εργασιών και

β) τις δραστηριότητες από την αρμόδια Δ..Ο.Υ
(Μητρώο) ή
εκτυπωμένες από τη διαδικτυακή
εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)

3. Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Για ΦΙΧ άνω
των 3.500kgr 
Πιστοποιητικό Ταχογράφου
4. α) 
Για επαγγελματία αγρότη που επιθυμεί την

απόκτηση ενός μόνο ΦΙΧ 2.500 kgr Μικτό ή 1.300 kgr
ωφέλιμο απευθύνεται στην Υπηρεσία Βεβαίωση από
το ΚΕΠΠΥΕΛ ή από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του
ΟΠΕΚΕΠΕ
.
α) Για επαγγελματία αγρότη με

ΦΙΧ Μικτού Βάρους

2.500kgr3.500kgr ή άνω των 3.500kgr Απαιτείται Βεβαίωση
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Κοζάνης

της Π.Ε

σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης με

δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων ΦΙΧ. Ή για ΦΙΧ > 3500Kgr
γ
)
Για μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
(

2500 kgr Μικτό ή

1300 kgr ωφέλιμο
)
Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης

εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος
προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει
δήλωση γεωργικού εισοδήματος ( φωτοαντίγραφο) Υ.Δ ότι δεν
έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας
.

5) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

5) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ελέχθησαν τα Δικαιολογητικά
Για το Δικαίωμα κυκλοφορίας
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Για το γνήσιο της Υπογραφής
Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΑΚ21
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ


Ημερομηνία :

ΟΗ


Δηλών

(Υπογραφή)

