13060125-ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ ΛΟΓΩ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

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: «Έκδοση νέας άδειας Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου λόγω

μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής»
Προς:

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

Αριθμός Κυκλοφορίας:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)

Στοιχεία Αιτούντος (φυσικά πρόσωπα)

Ποσοστό ιδιοκτησίας %

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:

Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα)

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Ποσοστό ιδιοκτησίας %

Επωνυμία:
Α.Φ.Μ.:

Αρ. Καταστατικού:

Ημ/νια Επικύρωσης:

Αριθ.& Έτος ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ :
Έδρα:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή
Κατάθεση αίτησης
τελικής διοικητικής πράξης): Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την
παρούσα αίτηση για λογαριασμό μου και να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη (Διαγράφεται
Παραλαβή Πράξης
όταν δεν ισχύει.).
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Α.Δ.Τ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο:

E-Mail:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Αίτηση:
Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τη χορήγηση νέας άδειας
κυκλοφορίας του υπ’ αριθμ. ………………………………… 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: Έχω στην κατοχή μου τα παρακάτω Δ.Χ αυτοκίνητα:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

…......................../.....…/...…/20.….
Τόπος Ημερομηνία)

(Υπογραφή)

Έκδοση: Ιανουάριος 21

©ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Άδεια Κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών με καταχωρημένη την πράξη μεταβίβασης
2. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα ιδιοκτητών (Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του ή των ιδιοκτητών στο
όνομα του οποίου/των οποίων εκδίδεται η νέα άδεια κυκλοφορίας). Δεν απαιτείται
ασφαλιστική ενημερότητα αν η μεταβίβαση έγινε σε σύζυγο ή τέκνο.
4. Φορολογική ενημερότητα αγοραστή
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αγοραστή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
6. 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).

8. 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.(Εφόσον κατά τη μεταβίβαση έχουν κατατεθεί
τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ταυτότητας του νομικού προσώπου και μέχρι την
έκδοση της νέας άδειας δεν έχει προκύψει μεταβολή, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους)

9. Αποδεικτικό πληρωμής του τέλους έκδοσης άδειας ποσού 100 € εφόσον δεν έχει
πληρωθεί κατά τη μεταβίβαση.
Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή ή Γονικής παροχής υποβάλλονται επιπλέον:
1) Συμβόλαιο δωρεάς ή Γονικής παροχής
2) Αποδεικτικό εισφοράς 3% υπέρ του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
3) Άλλα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του συμβολαίου.
Αλλαγή ταξιμέτρου:
Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ύπαρξη ταξιμέτρου νέου τύπου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αλλαγή
ταξιμέτρου είναι:
1) Υπεύθυνη Δήλωση (Βεβαίωση) Τεχνίτη ταξιμέτρου
2) Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος
3) Παράβολο Δημοσίου 3 € (e παράβολο, κωδικός τύπου 5856)
4) Ισχύον Δελτίο τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης
αυτού ως Ε.Δ.Χ. οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα
και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ημέρα της
μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και
έγγραφα.
Αν τα παιδιά προς τα οποία γίνεται η γονική παροχή ή δωρεά είναι ανήλικα η αίτηση
υποβάλλεται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς και στην υπεύθυνη δήλωση
δηλώνονται τα ΔΧ που τυχόν έχει στην κατοχή του το ανήλικο.
Ο αγοραστής δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100 του Ν. 4070/12.
Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

………… /……………/ 20.….
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

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.

