Κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας
Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα της περίπτωσης:
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση Κατάθεσης Πινακίδων Οχήματος (εις διπλούν)
Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος,
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ στην οποία
θα αναφέρεται ο χώρος που βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα.

Διαδικασία κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας
Ο ενδιαφερόµενος µεταβαίνει στην αρμόδια ΔΟΥ, εκεί δηλαδή που υποβάλλει δήλωση
εισοδήματος και καταθέτει τα παραπάνω δικαιολογητικά. Με την κατάθεση των
δικαιολογητικών παραλαμβάνει την μία από τις δύο αιτήσεις κατάθεσης πινακίδων, όπου
αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματός του.
Η διαδικασία της κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας στην ΔΟΥ ολοκληρώνεται αυθημερόν.
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.

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:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας

ΤΚ:

(3)

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

έχει σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο του Δήμου

επί της οδού
του

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

αριθμού
με ΑΔΤ

ΤΚ

ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία

ημερομηνίας έκδοσης

και

εκδούσας αρχής

(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:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

(3)

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

Παραχωρώ τον ιδιωτικό χώρο που βρίσκεται στον Δήμο
αριθμού

και ΤΚ

στάθμευσης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας
με ΑΔΤ

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

επί της οδού
, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία μου, ως χώρο
το οποίο ανήκει στον

ημερομηνίας έκδοσης

και εκδούσας αρχής

(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.

