
                                                                                      AK13  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ  

 

                                                                       
 

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

           

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών ( άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986 ) 

 

 

Περιγραφή αιτήµατος : « Μεταβίβαση  του µε αριθµ. κυκλοφορίας �����..��������   

                                           οχήµατος  στο όνοµα κληρονόµων θανόντος κατόχου ». 
                                                                                            

ΠΡΟΣ
(1) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ        
 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ   

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ        
Π.Ε. ��������������                   
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Ο – Η Όνοµα : 
 

Επώνυµο : 
 

Όνοµα  Πατέρα :  Επώνυµο Πατέρα :  

Όνοµα  Μητέρας :  Επώνυµο Μητέρας :  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας :   Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης (2) :  Τόπος Γέννησης  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ.:  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:   (Email) :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Ο – Η Όνοµα : 
 

Επώνυµο : 
 

Όνοµα  Πατέρα :  Επώνυµο Πατέρα :  

Όνοµα  Μητέρας :  Επώνυµο Μητέρας :  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας :   Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης (2) :  Τόπος Γέννησης  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ.:  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:   (Email) :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Ο – Η Όνοµα : 
 

Επώνυµο : 
 

Όνοµα  Πατέρα :  Επώνυµο Πατέρα :  

Όνοµα  Μητέρας :  Επώνυµο Μητέρας :  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας :   Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης (2) :  Τόπος Γέννησης  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ.:  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:   (Email) :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4ου Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

Ο – Η Όνοµα : 
 

Επώνυµο : 
 

Όνοµα  Πατέρα :  Επώνυµο Πατέρα :  

Όνοµα  Μητέρας :  Επώνυµο Μητέρας :  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας :   Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης (2) :  Τόπος Γέννησης  

Τόπος κατοικίας :  Οδός :   Αριθ.:  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:   (Email) :  

 

 

 



 

 
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 :   1)Τα συνηµµένα δικαιολογητικά της παρούσας αίτησης είναι αληθή. 

2)��������������������������������������������������������. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(5)

 

 

(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. ( ∆ιαγράφεται όταν δεν 

ορίζεται εκπρόσωπος ) 

(4) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε εγγραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών  µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό 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 στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ( αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.) για την διεκπεραίωση της 

υπόθεσής µου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ : 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΊ 

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
(6) 

1)  Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση το παρόν έντυπο. 
Εάν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης του  νοµίµου  εκπροσώπου της µε την οποία να 
δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιηµένου 
καταστατικού ή ΦΕΚ (επωνυµία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, 
διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ  
Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από όποιον δεν παρίσταται.    

2)  Βεβαίωση – Πιστοποιητικό της οικείας Οικονοµικής εφορίας από 
την οποία προκύπτουν οι κληρονόµοι τα ποσοστά αυτών και αν 
οφείλουν ή όχι φόρο κληρονοµιάς. (∆ήλωση φόρου  κληρονοµιάς )     

3)  Βεβαίωση περί  µη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρµόδια 
∆.Ο.Υ   
    

4. Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συµβεβληµένη µε την οικεία  
Π.Ε. του Τέλους Άδειας  75 ευρώ ΕΙΧ  ή 9  ευρώ για  ∆ΙΧ ή 100  ευρώ 
για ∆ηµοσίας  χρήσης οχήµατα.    

5. Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. 
      

6.Βιβλιάριο µεταβολών σε περίπτωση  (Φ.Ι.Χ , Φ.∆.Χ,  Λ.Ι.Χ , Ε.∆.Χ, 
Λ.∆.Χ).  Κατάθεση πινακίδων σε περίπτωση  ακινησίας.  
Για τις  παραπάνω περιπτώσεις ελέγχεται το δικαίωµα κυκλοφορίας.     

7.Ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού ελέγχου . (∆εν απαιτείται σε περίπτωση 
διαγραφής του οχήµατος.)     

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Εγκύκλιος Α 23122/1716/15-6-2001, όπως ισχύει. 
Ν. 1350/83 (ΦΕΚ 55 Α), όπως ισχύει. 
Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α), όπως ισχύει. 
Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α), όπως ισχύει. 
Εγκύκλιος  Β1/21712/2412/03-05-2012     
 N.4093/20012  (Αρ. ΦΕΚ.222/2012 Α΄) 

Έλεγχος  ∆ικαιολογητικών              Για το γνήσιο της Υπογραφής           Ηµεροµηνία :  ���������������.                                                                                                                             

 Ο αρµόδιος υπάλληλος                     Ο αρµόδιος υπάλληλος                                              Ο/Η ∆ηλών/ούσα                                                                                                                          
                                                                                                                                                              

                                                                                                                    ( Υπογραφή ) 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AΚ13   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ                                                                                                               

  

 


