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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΦΘΟΡΑΣ, Ή ΚΛΟΠΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και
φωτοαντίγραφο).
2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος σε περίπτωση φθοράς.
3. Απαραίτητη είναι η γνώση του ΑΦΜ.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 για την απώλεια ή την
κλοπή (βλ. Σηµείωση 1) (γίνεται και ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ).
5. Ένας (1) φάκελος χάρτινος «µε αυτιά» από βιβλιοπωλείο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, πρέπει να
προσκοµισθεί επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό:
6. Το έγγραφο αδείας παραµονής ή διαµονής ή της κάρτας παραµονής
περιορισµένης χρονικής διάρκειας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Αν η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από άλλη ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών και έχει δηλωθεί ∆ιεύθυνση εκείνου του Νοµού στην
άδεια κυκλοφορίας, ο πολίτης θα πρέπει να προσκοµίσει επιπλέον παράβολο από
Τράπεζα Πειραιώς (όταν πρόκειται για αυτοκίνητο εβδοµήντα πέντε (75) €, όταν
πρόκειται για δίκυκλο εννέα (9) € για αλλαγή συγκοινωνιακής περιοχής).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Αν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την προσθήκη ηλιοροφής πρέπει
να προσκοµίσει επιπλέον πρωτότυπη βεβαίωση από την εταιρία που αγόρασε το
όχηµα ότι φέρει ηλιοροφή εκ κατασκευής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Αν είναι λανθασµένος στην άδεια κυκλοφορίας ο αριθµός
πλαισίου ο πολίτης προσκοµίζει επιπλέον ισχύον ∆ελτίο ΚΤΕΟ από το οποίο να
προκύπτει ο σωστός αριθµός πλαισίου (φωτοαντίγραφο).
Σηµείωση 1: Για την περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση προετοιµασθεί πριν την
επίσκεψη στο ΚΕΠ, παρατίθενται τα σχετικά κείµενα:
ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 δηλώνω ότι έχασα την άδεια
κυκλοφορίας του οχήµατος που δηλώνω στην παρούσα αίτηση, αρ. άδειας
κυκλοφορίας ……. και ότι δεν παρακρατείται από καµία δηµόσια ή αστυνοµική
αρχή.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 δηλώνω ότι εκλάπη η άδεια
κυκλοφορίας του οχήµατος που δηλώνω στην παρούσα αίτηση, αρ. άδειας
κυκλοφορίας ……. και δεν παρακρατείται από καµία δηµόσια ή αστυνοµική αρχή.
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