13060124-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΔΧ

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 Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου»
Προς:

Περιφέρεια Κρήτης
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας .........................

Αριθμός Κυκλοφορίας:
Στοιχεία Πωλητή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)

Ποσοστό ιδιοκτησίας %

Μεταβιβαζόμενο Ποσοστό κατά την πώληση %

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Α.Δ.Τ.:

Α. Φ. Μ. :

Ημ/νια Γέννησης.

Τόπος Γέννησης:

Τόπος κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Στοιχεία Αγοραστή

Ποσοστό αγοράς οχήματος %

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Α.Δ.Τ.:

Α. Φ. Μ. :

Ημ/νια Γέννησης.

Τόπος Γέννησης:

Τόπος κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Τ.Κ.:

Αίτηση:
Υποβάλλουμε συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την
καταχώρηση της πράξης μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του
μεταβιβαζόμενου ΕΔΧ αυτοκινήτου.
Υπεύθυνη Δήλωση: Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις,(3)που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του N.1599/1986, δηλώνω ότι: …………………………………………………

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

Συμφωνητικό μεταβίβασης ΕΔΧ αυτοκινήτου-Έγγραφο βέβαιης χρονολογίας:
Σήμερα στις (ημερομηνία) …………………………, ημέρα……………………………………………
οι υπογράφοντες, πωλητής και αγοραστής, συμφωνούμε και δηλώνουμε τα εξής:
Ο πρώτος από εμάς (πωλητής) έχει στην κατοχή του κατά πλήρη κυριότητα και με
ποσοστό ιδιοκτησίας…………%, το με αριθμό κυκλοφορίας …………………………... και αριθμό
πλαισίου …………………………………………………… Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητο
και σήμερα με το παρόν δηλώνει ότι πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στον δεύτερο των
συμβαλλομένων (αγοραστή), το πιο πάνω όχημα μαζί με την άδεια του ως ΕΔΧ κατά ποσοστό
(μεταβιβαζόμενο ποσοστό)…………………….%,
αντί του ποσού (Γράψτε το συμφωνημένο ποσό) ………………………………………….. €,
και καταβλήθηκε ποσό (Γράψτε το ποσό που καταβλήθηκε) ……………..……………. €.
Κατά συνέπεια το όχημα μεταβιβάζεται
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ – ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (Διαγράφεται ότι δεν ισχύει
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων (αγοραστής) δηλώνει ότι συμφωνεί με τα ανωτέρω και
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καθίσταται από σήμερα κύριος και κάτοχος του παραπάνω Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου κατά ποσοστό
ιδιοκτησίας (μεταβιβαζόμενο ποσοστό……………….%.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
του …………………………………………………
με Α.Δ.Τ…………………………………………..
Ημερομηνία………………………………………

Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
του ……………………………………………
με Α.Δ.Τ………………………………………
Ημερομηνία…………………………………..

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Άδεια Κυκλοφορίας
2. Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας
3. Εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας, αν είχε παρακρατηθεί η κυριότητα.
4. Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης 190 €, το οποίο επιμερίζεται ανάλογα με το
μεταβιβαζόμενο ποσοστό και αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης άδειας 100€, το οποίο μπορεί
να προσκομιστεί και κατά την έκδοση της νέας άδειας.
5.Φύλλο Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ και προσκόμιση του σχετικού διπλοτύπου.
6. Βεβαίωση ΕΦΚΑ του πωλητή για την πώληση.
7. Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του αγοραστή, αν είναι γραμμένος και ασφαλισμένος στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα σαν ιδιοκτήτης άλλου Δ.Χ αυτοκινήτου.
8. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που βρισκόταν το όχημα στην
κατοχή του πωλητή.
9. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο
ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν
υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
10.Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και
τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις
Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα
εκπροσώπησή της.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Σύμφωνα με άρθρο 102 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) η μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου γίνεται με
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και καταχωρείται στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και
κυριότητας του οχήματος. Το παρόν έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης φέρει
ενσωματωμένη την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών στην περίπτωση που η
μεταβίβαση γίνεται λόγω επαχθούς αιτίας.
 Στην περίπτωση δωρεάς εν ζωή ή αιτίας θανάτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 Ο αγοραστής δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100 του Ν. 4070/12.
 Μετά τη μεταβίβαση αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία Αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου Γενικής Χρήσης ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό κατά την έκδοση της
άδειας κυκλοφορίας
 Αν οφείλεται φόρος του Ν. 588/77 χορηγείται σημείωμα από την υπηρεσία και πληρώνεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

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.

