
 

ΑΚ23  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

  

 

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 τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήµατος : « Βεβαίωσης  Προσωρινής  Ακινησίας  Οχήµατος                      

                                    ΦΙΧ-Ε∆Χ-Φ∆Χ   µε αριθµό κυκλοφορίας  ……………………………………….»                                                                                                          

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προς(1): 

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

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.   
Π.Ε. …………..……………..                  

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

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:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (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:  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  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: Τα συνηµµένα δικαιολογητικά της παρούσας αίτησης είναι αληθή.  

 Το όχηµα κατά την προσωρινή ακινησία θα φυλάσσεται στην διεύθυνση  

 

Ιδιωτικού κλειστού χώρου ιδιοκτησίας  

 
(5) 

 
Για το γνήσιο της υπογραφής                                                                 Ηµεροµηνία : …………………………………. 

      Ο αρµόδιος υπάλληλος                                                                                                             Ο – Η ∆ηλών    
                                                                                                                                                        (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. (∆ιαγράφεται 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 αίτησης-υπεύθυνης 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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη  ∆ήλωση το παρόν έντυπο. 
 Εάν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης  ∆ήλωσης 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 όποιον  δεν 
παρίσταται. 

2.Κατάθεση  άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες. 
 

3.Βεβαίωση περί  µη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρµόδια ∆.Ο.Υ. (δεν είναι υποχρεωτικό ). 
Σε περίπτωση µη προσκόµισης της παραπάνω βεβαίωσης η Υπηρεσία ενηµερώνει την αρµόδια ∆.Ο.Υ 
εγγράφως για την ακινησία του οχήµατος. 
 
 

 

 
 (Κενός χώρος για συνέχιση του κειµένου της υπεύθυνης δήλωσης). 

 
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:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
Για το γνήσιο της υπογραφής                                                            Ηµεροµηνία :………………………………………        
     Ο αρµόδιος υπάλληλος                                                                                                    Ο – Η ∆ηλών    

                                                                                            (Υπογραφή) 
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