
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΕΙΧ/ΔΙΧ

ΑΙΤΗΣΗ-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: «Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή 
μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης»

Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Προς:

Περιφερειακής Ενότητας ......................... Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Αριθμός Κυκλοφορίας: Επιβατηγό ΙΧ Μοτοσυκλέτα ΙΧ

Στοιχεία Αιτούντος (φυσικά πρόσωπα) Ποσοστό ιδιοκτησίας %
Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Α.Δ.Τ.: Α. Φ. Μ. :

Ημ/νια Γέννησης. Τόπος Γέννησης:

Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.:

Τηλέφωνο: E-Mail:

Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα) Ποσοστό ιδιοκτησίας %
Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.: Αρ. Καταστατικού: Ημ/νια Επικύρωσης:

Αριθ.& Έτος ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ :

Έδρα: Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.:

Τηλέφωνο: E-Mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης από τον αγοραστή ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης): Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την παρούσα αίτηση, να
υπογράψει αντί για μένα την πράξη της μεταβίβασης (αγορά) επί της άδειας κυκλοφορίας του αναφερόμενου 
οχήματος όπως ορίζει το άρθρο 16 του Ν. 2753/1999 (Α΄249) και να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Όνομα:  ΣΩΤΗΡΗΣ Επώνυμο:  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατέρα:  ΗΛΙΑ Α.Δ.Τ.:  ΑΚ 678194

Αίτηση:
Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας στο όνομα μου κατόπιν μεταβίβασης του υπ’ αριθμ. ………………………………………..
επιβατικού αυτοκινήτου/δικύκλου ιδιοκτησίας μου.
Υπεύθυνη Δήλωση:
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 
του N.1599/1986, δηλώνω ότι:……………………………………………………………………………………….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
…......................../.....…/...…/20..….

(Τόπος Ημερομηνία)

(Υπογραφή Αγοραστή)



Ο/Η (ονοματεπώνυμο πωλητή)………………………………………………………………..........……
του (όνομα πατέρα) ………………..……….. … ……..κάτοικος …………….....……..…………...
στην οδό……………………..………………………. αριθμός…….……………..........…….………
με Αριθμό Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας……………………………………………………

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω
Τον/την (ονοματεπώνυμο)…………………………………………….........………………………….
κάτοικο ……….....……………..στην οδό…………………………… αριθμός…..........…………….
με Αριθμό Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας…………………………………………………….
να υπογράψει αντί για μένα την πράξη της μεταβίβασης (πώληση) επί της άδειας
κυκλοφορίας του υπ’ αριθμ. ..............................................οχήματος όπως ορίζει το άρθρο 16 του Ν.
2753/1999 (Α΄249).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ …......................../.....…/...…/201….
(Τόπος Ημερομηνία)

(Υπογραφή Πωλητή)

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.


