ΑΙΤΗΣΗ
Περιγραφή αιτήματος : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ – ΤΡΕΪΛΕΡ – ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΗΣ »
Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

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 χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης μπαγκαζιέρας – τρέιλερ – τροχοσκηνής (
υπογραμμίστε ανάλογα )
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης ):
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

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

Ι. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό
σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του
ρυμουλκούμενου », εκτός της περίπτωσης που το ρυμουλκούμενο διαθέτει έγκριση τύπου.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
5. Αποδεικτικό αγοράς.
ΙΙ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Αίτηση του νέου κατόχου.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό
σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του
ρυμουλκούμενου ».
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.
6. Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου.
ΙΙΙ. ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα
με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του
ρυμουλκούμενου ».
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.
5. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης.
IV. ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό
σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του
ρυμουλκούμενου ».
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.
5. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης.
6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη τρέιλερ (βλ.σημείωση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ απαιτείται
υπεύθυνη
δήλωση του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει:« παραχωρώ την χρήση του με αρ.
πλαισίου ………………………………………..τρέιλερ – μπαγαζιέρας - τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον
……………………………………………………. ( ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ) κάτοχο του
υπ΄ αριθμ. ……………………………. αυτοκινήτου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται
επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 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 ).

