13060127-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΦΔΧ

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: «Επικύρωση Συμφωνίας Μεταβίβασης Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης ΦΔΧ

αυτοκινήτου»
Προς:

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)

Αριθμός Κυκλοφορίας:
Στοιχεία Αγοραστή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ποσοστό ιδιοκτησίας %

Μεταβιβαζόμενο Ποσοστό κατά την αγορά %

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.:

Αίτηση:
Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την επικύρωση της
συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του μεταβιβαζόμενου
ΦΔΧ 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: Γνωρίζω την υποχρέωση μου να διατηρώ
το ύψος της οικονομικής επιφάνειας που αντιστοιχεί στον αριθμό των ΦΔΧ οχημάτων για ολόκληρο
το χρονικό διάστημα που έχω ΦΔΧ . Η Μεταφορική Επιχείρηση μου έχει στην κατοχή της,
συμπεριλαμβανομένου και του οχήματος που αγοράζω, τα με αριθμό κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκίνητα:
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

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

(Υπογραφή Αγοραστή)

Έκδοση: Απρίλιος 21

©ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Το παρόν έντυπο υποβάλλεται από τον αγοραστή)
2. Άδεια Οδικού Μεταφορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1071/2009
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
4. Οικονομική επιφάνεια ύψους 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για
κάθε επιπλέον όχημα πέραν του ενός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό (ΕK)1071/09. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται με α)
Βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου ή β) Με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γ) τους
ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή
δ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ : http://gdme.crete.gov.gr/
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ΠΩΛΗΤΗ
5. Άδεια Κυκλοφορίας και Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας
6. Εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας, αν είχε παρακρατηθεί η κυριότητα.
7. Φύλλο Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ και προσκόμιση του σχετικού διπλοτύπου
8. Τιμολόγιο πώλησης
9. Βεβαίωση ΕΦΚΑ του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται ρητά η χρήση της για την
πώληση
10. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που βρισκόταν το
όχημα στην κατοχή του πωλητή.
Λοιπά δικαιολογητικά
11. Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης, και αποδεικτικό καταβολής τέλους
έκδοσης άδεια. Το τέλος έκδοσης άδειας 100 € μπορεί να καταβληθεί και κατά την
έκδοση της νέας άδειας.
12. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.
(Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).
13. 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.
14. .Βεβαίωση για την ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει
στην κατοχή του ο αγοραστής. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται
συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
2. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή ή του αγοραστή, η
επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον
παρίσταται τρίτο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί με Συμβολαιογραφικό
Πληρεξούσιο.
3. 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.
4. Ένα Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ >3.500 Kg πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα
Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).
5. Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών απαιτείται
και η προσκόμιση Βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και
περιοριστή ταχύτητας. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής και συντήρησης.
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.

