Άδεια ρυμούλκησης
Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα της περίπτωσης:
I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.
Για καινούργιο ελαφρό ρυμουλκούμενο:






Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση
αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκουμένου οχήματος
Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την
2007/46 ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

Για μεταχειρισμένο ελαφρό ρυμουλκούμενο:







Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση
αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης
ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου
Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την
2007/46 ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή.

II. Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)







Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση
αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
Βεβαίωση ικανότητας έλξης
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

III. Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων)






Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση
αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
Ειδική έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
Βεβαίωση ικανότητας έλξης

Σημείωση: Για ιδιοκατασκευές, η διαδικασία προβλέπει ειδική έγκριση τύπου
(μεμονωμένη) που είναι ακριβή και χρονοβόρα. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας.

IV. Τροχόσπιτα καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης εξωτερικού









Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση
αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Παράβολο των 3 ευρώ από τη ΔΟΥ
Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό
συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.)
Έγκριση τύπου του τροχόσπιτου. Για μεταχειρισμένα τροχόσπιτα προέλευσης
εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας
τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοαστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου
μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού
Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του
αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου,
Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

V. Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα








Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση
αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Παράβολο των 3 ευρώ από τη ΔΟΥ
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Άδεια ρυμούλκησης του παλαιού ιδιοκτήτη
Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του
αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου
Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
Η αίτηση είναι ίδια για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έκδοσης άδειας ρυμούλκησης.
Συμπληρώστε στην 1η σελίδα της αίτησης τα στοιχεία αιτούντος με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
γράμματα. Στην σελίδα 4 συμπληρώστε τα κενά πεδία με τα στοιχεία του ρυμουλκού και
του ρυμουλκούμενου. Ανάλογα την περίπτωση θα βρείτε παρακάτω έτοιμες υπεύθυνες
δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής.
Διαδικασία διεκπεραίωσης:
Ο ενδιαφερόµενος µεταβαίνει στην πλησιέστερη Περιφέρεια και καταθέτει τα
δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης
Η διαδικασία της έκδοσης της άδειας ρυμούλκησης εξαρτάται από τον φορέα και διαρκεί
περίπου 3 εργάσιμες ημέρες.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-2.44.44.44 για οποιαδήποτε απορία ή
διευκρίνηση.
Σημ: Η KTEOHellas A.Ε. δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση αν κάποιος υπάλληλος της οικίας
Περιφέρειας του Πολίτη δεν είναι ενημερωμένος με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή προκύπτει
από το επίσημο site του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου ενδέχεται να ζητήσει
από αυτόν διαφορετικά δικαιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσετε.
Σας ευχαριστούμε.

κωδικός εντύπου: Γ5

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986)

περιγραφή αιτήµατος:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ Ή
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΜΒΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
Α∆ΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ (ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ, ΤΡΕΪΛΕΡ), Α∆ΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ
(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ)
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
έδρα :

οδός :

δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :
αριθ. δελτίου ταυτότητας :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:
τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ.1 από 4

ΜΕΡΟΣ Β'
1
1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για καινούργια ή µεταχειρισµένα ελαφρά ρυµουλκούµενα προοριζόµενα για µεταφορά λέµβων, αποσκευών, που αφορούν
µεµονωµένα οχήµατα και εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου αυτών, ο έλεγχος της καταλληλότητας αυτών θα γίνεται από
διπλωµατούχο µηχανολόγο µηχανικό ή υποµηχανικό ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1599/86.
α. Τα τεχνικά στοιχεία του ρυµουλκού και του ρυµουλκούµενου σύµφωνα µε τη 34075/3663/99
β. ότι έλεγξε αυτό και το βρήκε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο και ότι πληροί τους όρους της ασφαλούς από πάσης απόψεως
κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
γ. ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υ.Α. 16823/1978 (Β524)

2.

Στην περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.

3.

Στην περίπτωση άδειας ρυµούλκησης τρέιλερ ή µπαγκαζιέρας ιδιοκατασκευής, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του
αυτοκινήτου.

4.

Στην περίπτωση άδειας ρυµούλκησης καινούργιων τροχόσπιτων πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν
δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), αν είναι καινούργιο εγκριτική απόφαση τροχόσπιτου, αν είναι µεταχειρισµένο
προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος
εργοστασίου κατασκευής ή µελέτη µηχανολόγου µηχανικού ή τεχνολόγου υποµηχανικού, υπεύθυνη δήλωση µε αποτυπωµένους
τους χαραγµένους αριθµούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

5.

Στην περίπτωση άδειας ρυµούλκησης µεταχειρισµένων τροχόσπιτων: πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του
αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), υπεύθυνη δήλωση µε αποτυπωµένους τους χαραγµένους αριθµούς
πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

2
1.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ 1318/Β/77), όπως ισχύει.

2.

23780/1978 (ΦΕΚ 642/Β/1978)

3.

34075/3663/99 (ΦΕΚ 2117/Β/1999)

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ. 2 από 4

ΜΕΡΟΣ Γ'

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΘΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή
βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του
αυτοκινήτου
3. Παράβολο 3 € (δεν απαιτείται για τα ελαφρά ρυµουλκούµενα)
Ελαφρά ρυµουλκούµενα (µπαγκαζιέρες ή µεταφοράς λέµβων,
καινούργια - µεταχειρισµένα)
4α. Τιµολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυµουλκουµένου οχήµατος, ή
υπεύθυνη δήλωση για ιδιοκατασκευή
5α. Εγκριτική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση µηχανολόγου µηχανικού ή
υποµηχανικού σύµφωνα µε την 34075/3663/99
6α. Παλαιό σηµείωµα έλξης για µεταχειρισµένο ρυµουλκούµενο
7α. Ιδιωτικό συµφωνητικό θεωρηµένο από ∆.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση
περί µεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυµουλκούµενου, για
µεταχειρισµένο ρυµουλκούµενο
8α. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Αλλαγή ρυµουλκού (επιβατηγά)
4β. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
5β. Παλαιό σηµείωµα έλξης
Ιδιοκατασκευές (µπαγκαζιέρες ή µεταφοράς λέµβων)
4γ. Τιµολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
5γ. Υπεύθυνη δήλωση µηχανολόγου µηχανικού ή υποµηχανικού
σύµφωνα µε την 34075/3663/99
Τροχόσπιτα καινούργια
4δ. Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιµολόγιο αγοράς ή
ιδιωτικό συµφωνητικό θεωρηµένο από ∆.Ο.Υ.)
5δ. Εγκριτική απόφαση
Τροχόσπιτα µεταχειρισµένα
4ε. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβασης θεωρηµένο από αρµόδια
∆.Ο.Υ.
5ε. Σηµείωµα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη
Παρατηρήσεις:
∆ικαιολογητικό 3: ∆εν απαιτείται για τα ελαφρά ρυµουλκούµενα

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ. 3 από 4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από τη αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΚΟΣΤΟΣ: 3 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (2):
∆εν έχω επιφέρει µεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του µε αριθ.............αυτοκινήτου µου, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και το
απόβαρό του ειναι ...............τα τεχνικά στοιχεία του ρυµουλκουµένου είναι εργ. κατασκευής .............., αριθ. πλαισίου .................,
µικτό βάρος................, µήκος..................., πλάτος...................., ύψος................., και πληρεί του όρους της ασφαλους κυκλοφορίας"
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " 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.
(2) Το κείµενο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης συµπληρώνεται µόνο όταν το ρυµουλκούµενο είναι τροχόσπιτο, διαφορετικά µπορεί να διαγραφεί.

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

(Υπογραφή)

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ. 4 από 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Έχω μεταβιβάσει το με αριθμό πλαισίου....................................................................................... τρέιλερ-μπαγκαζιέρα
στον ......................................................................... (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) με ΑΔΤ:.....................,
ημερομηνίας έκδοσης:........................ και εκδούσας αρχής................................................ κάτοχο του
υπ’αριθμού κυκλοφορίας................................... αυτοκινήτου. (4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Παραχωρώ την χρήση του με αριθμό πλαισίου....................................................................................... τρέιλερ-μπαγκαζιέρα
ιδιοκτησίας μου στον ......................................................................... (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) με
ΑΔΤ:....................., ημερομηνίας έκδοσης:........................ και εκδούσας αρχής................................................ κάτοχο του
υπ’αριθμού κυκλοφορίας................................... αυτοκινήτου. (4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δεν έχω επιφέρει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του με αριθμό κυκλοφορίας ........................... αυτοκινήτου μου, είναι
κατάλληλο για κυκλοφορία, με ικανότητα έλξης ............................ και το απόβαρό του είναι..................... Tα τεχνικά
στοιχεία του ρυμουλκούμενου είναι: εργοστάσιο κατασκευής ................................................................ Aρ. πλαισίου
...................................................................................... μικτό βάρος ...................... μήκος ....................... πλάτος
......................... ύψος ........................... και πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας.
(χώρος αποτύπωσης χαραγμένου αριθμού πλαισίου ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου)
Αριθμός Πλαισίου Ρυμουλκού:

Αριθμός Πλαισίου Ρυμουλκούμενου:

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δεν έχουν μεταβληθεί τα τεχνικά στοιχεία του υπ’αριθμού κυκλοφορίας. ..................... αυτοκινήτου, είναι κατάλληλο για
κυκλοφορία και το απόβαρό του είναι ..................... Tα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την
34075/3663/99
είναι:
εργοστάσιο
κατασκευής
................................................................
Aρ.
πλαισίου
...................................................... μικτό βάρος ...................... μήκος ....................... πλάτος ......................... ύψος
........................... και πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
ΚΟΚ και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υ.Α. 16823/1978 (Β524)
(χώρος αποτύπωσης χαραγμένου αριθμού πλαισίου ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου)
Αριθμός Πλαισίου Ρυμουλκού:

Αριθμός Πλαισίου Ρυμουλκούμενου:

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δεν έχω επιφέρει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του με αριθμό κυκλοφορίας ........................... αυτοκινήτου μου, είναι
κατάλληλο για κυκλοφορία, με ικανότητα έλξης ............................ και το απόβαρό του είναι..................... Tα τεχνικά
στοιχεία του τροχόσπιτου είναι: εργοστάσιο κατασκευής ................................................................ Aρ. πλαισίου
...................................................................................... μικτό βάρος ...................... μήκος ....................... πλάτος
......................... ύψος ........................... και πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας.
(χώρος αποτύπωσης χαραγμένου αριθμού πλαισίου τροχόσπιτου και ρυμουλκούμενου)
Αριθμός Πλαισίου Τροχόσπιτου:

Αριθμός Πλαισίου Ρυμουλκούμενου:

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

