ΑΙΤΗΣΗ
Περιγραφή αιτήματος : « ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. Ή Δ.Ι.Χ.
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ»

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Ημερομηνία Γέννησης :

Α.Φ.Μ. :
Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας :

Οδός :

Αριθμ.:
Δ/νση Ηλεκτρ.

Τηλέφωνο:

Fax :

Ταχυδρομείου (Email)

Παρακαλώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του με αριθμό …………………………….. Ε.Ι.Χ. ή
Δ.Ι.Χ. ( υπογραμμίστε ανάλογα ) στο όνομα μου, λόγω κληρονομιάς ……..……………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης ):
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΈΡΑ:

ΕΠΏΝΥΜΟ:
ΑΔΤ:

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να
παραλάβει την τελική πράξη.
Ημερομηνία:. . . . . . . . - . . . . . . . - 20. . .

( Υπογραφή )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ή των κληρονόμων.
2. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει
να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας,
καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά,
του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείου
ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί
διαθήκη.
3. Βεβαίωση ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
4. Άδεια κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών ( μόνο για τις άδειες που έχει χορηγηθεί τούτο, δηλαδή
τις άδειες παλιού τύπου ).
5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
6. Παράβολο από τράπεζα 75,00 ΕΥΡΩ για τα αυτοκίνητα και 9,00 ΕΥΡΩ για τα δίκυκλα – σημείωμα
καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν οι κληρονόμοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του δικύκλου, τότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση
1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο:
« Το όχημα είναι ακατάλληλο για κυκλοφορία και θα κατατεθεί αμέσως αίτηση για οριστική διαγραφή
αυτού. Το όχημα δεν βρίσκεται σταθμευμένο σε πλατεία, πάρκο ή δημόσια οδό για τα Δ.Ι.Χ. ».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
i. Εάν η ΔΟΥ δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό στο όνομά του ή των κληρονόμων και έχει εκδώσει μόνο
αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
με την οποία δηλώνεται ότι « τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου
δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής
παροχής του ή των κληρονόμων ».
ii. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται
επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε
δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική
ή κοινοτική αρχή ).

