ΑΙΤΗΣΗ
Περιγραφή αιτήματος : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ »
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 τροχόσπιτου …………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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
Α. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικά Τελωνείου και έγκριση τύπου ( χορηγείται από τον εισαγωγέα ).
3. Τίτλος κυριότητας ( τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την ΔΟΥ για την
καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής ).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου « δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά
στοιχεία του οχήματος » με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και
τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά
το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
Β. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ( ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ )
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1-3-4-5-6-7 ) και επιπλέον:
1. Πιστοποιητικά Τελωνείου.
2. Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας του τροχόσπιτου.
ΙΙ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Αίτηση του νέου κατόχου.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης του τροχόσπιτου ( θεωρημένο από την ΔΟΥ για την καταβολή του
χαρτοσήμου και θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής ).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά
στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και
τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά
το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
ΙΙΙ. ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)
1. Αίτηση.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά
στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και
τροχόσπιτου.
4. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά
το 1998 δεν απαιτείται ).
5. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
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 ).

