ΑΡΙΘ.: Β/39170/850/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο
Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΦΕΚ: 124Β
Μέγεθος κειμένου: 17 KB

Αριθμ. οικ.Β/39170/850/97 (ΦΕΚ-124 Β'/26-2-97) : Αναπροσαρμογή τελών
για χορήγηση λόγω αντικατάστασης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ρυμουλκουμένων τους
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Βλ. Και άρθρο 45 (Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
και αντικατάσταση αυτών) ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
'Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που
κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας".
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4416/64 (Α' 215) "περί
οργανώσεως των περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και άλλων τινών διατάξεων".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 14/73 (Α' 131) "περί απογραφής,
ταξινομήσεως, αντικΑαταστάσεως πινακίδων, διαδικασίας εκδόσεως αδειών
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ως και τέλη εισπράξεως των
αντίστοιχων τελών.
4. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 31 του Ν. 1437/84 (Α'
127) "Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις".
5.Την με αριθμό 1494/92/94 (Β' 47) κοινή υπουργική απόφαση "περί
αναπροσαρμογής τελών προς αρχική χορήγηση και αντικατάσταση πινακίδων
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και
ρυμουλκουμένων τους".
6. Την με αριθμό 566/66 (Β' 910) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".
7. Την με αριθμό 11077147/1239/0006Α/96 (Β' 922) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοξικών "Ανάθεση αρμοδιοτητων
Υπουργού Μεταφορών Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με
το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προυπολογισμού, αποφασίζουμε :

'Αρθρο μόνο
Τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4416/64 και στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 14/73,
έχοντα ανταποδοτικό χαρακτήρα και που έχουν καθορισθεί με τις ίδιες
διατάξεις, αναπροσαρμόζονται όπως παρακάτω αντίστοιχα:
α. Για χορήγηση αντανακλαστικών πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχημάτων λόγω αντικατάστασης αυτών για λόφους φθοράς,
καταστροφής, κλοπής ή απώλειάς τους, δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) το
ζεύγος.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων
για δεύτερη φορά για το ίδιο αυτοκίνητο δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).
Για κάθε επιπλέον φορά πέραν της δεύτερης δραχμές είκοσι χιλιάδες
(20.000).
β. Για χορήγηση πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας ή
ρυμουλκουμένου οχήματος λόγω αντικατάστασης αυτής για λόφους φθοράς,
καταστροφής, κλοπής ή απώλειάς της, δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) η
κάθε μία. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ανταλλακτικής
πινακίδας για δεύτερη φορά για το ίδιο όχημα (μοτοσυκλέτα ή
ρυμουλκούμενο) δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000). Για κάθε επιπλέον φορά
πέραν της δεύτερης δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).
γ. Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 14/73 δραχμές
δέκα χιλιάδες (10.000) για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ρυμουλκούμενα
οχήματα.
Από της ισχύος της απόφασης αυτής παύει ισχύουσα η με αριθμό
1494/52/94 (Β' 47) όμοια.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την τριακοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

