M12
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

( άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3παρ. 3 του 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. 4του Ν. 1599/1986 )

Περιγραφή αιτήματος : « ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ »
Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

……………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Ημερομηνία Γέννησης :

Α.Φ.Μ. :
Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας :

Οδός :

Αριθμ.:
Δ/νση Ηλεκτρ.

Τηλέφωνο:

Ταχυδρομείου (Email)

Fax:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν.15599/1986, δηλώνω ότι το αριθμ. …………………….... αυτοκίνητο ή δίκυκλο
(υπογραμμίστε ανάλογα) δεν είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο. Είμαι ενήμερος ότι το όχημα δεν θα
ξανακυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Ο χώρος φύλαξης του οχήματος είναι ………...………………………
και η αρμόδια ΔΟΥ του οχήματος είναι …………………………………..……… Παρακαλώ να
διαγράψετε από τα μητρώα κυκλοφορίας οχημάτων το ανωτέρω όχημα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή
οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό (υπογραμμίστε ανάλογα) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης ):
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΔΤ:

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να
παραλάβει την τελική πράξη.
Ημερομηνία:. . . . . . . . - . . . . . . . - 20. . .

( Υπογραφή )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής (καταστροφή, διάλυση ή
οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό).
2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.
3. Εξοφλητική πράξη, εάν παρακρατείται η κυριότητα.
4. Βιβλιάριο μεταβολών, εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο (ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε
δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, εάν το
προς οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, οπότε στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
6. Σε περίπτωση απώλειας της άδειας ή/και των πινακίδων, απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού
Τμήματος για την δήλωση της απώλειας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η παραπάνω πράξη, μπορεί να ανακαλείται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία διαγραφής και το
όχημα επανακυκλοφορεί, εφόσον κριθεί κατάλληλο από το ΚΤΕΟ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται
επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την
Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή
κοινοτική αρχή).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους εφαρμόζεται το ΠΔ 116/04 και
αυτά παραδίδονται στις πιστοποιημένες εταιρείες ΕΔΟΕ.

Τ.Ε.7/2012

