
  

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999 ) 

 
Περιγραφή αιτήματος : << ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
                                             ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ >> 
Προς(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………..Δ.Τ.Ε.-ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κ.Λ.Π.) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  Δ.Ο.Υ:  

Ημερομηνία Γέννησης(2)   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός :  Αριθ :     Τ.Κ.:  

Τηλ:  Fax:  E-mail:  

Τόπος & Νομός Έδρας Εργασίας του Μηχανήματος:  

Αριθμός & Ημερομηνία Επικύρωσης Καταστατικού:  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:  
1) Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καταγράφονται στη δεύτερη σελίδα και παρακαλώ  
    για τη χορήγηση άδειας & πινακίδων  κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου  
2) Βεβαιώνω για την ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων 
3)Έλαβα γνώση για τυχόν ελλείψεις στα κατατιθέμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην πίσω 

σελίδα της αίτησης.  ………………………………………………………………………………..………………(5)

  
 

                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  -. . . . . . .  -20..   
                                                
 
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή /και να                   
     παραλάβει την τελική πράξη.( Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)           
   
                                                                                                                                        (Υπογραφή) 

 

 
  

ΟΡΙΣΜΟΣ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης ): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:   

ΟΔΟΣ :  ΑΡΙΘ.:  Τ.Κ.  

Τηλ:  Fax:  E-mail:  

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) 

 TE 1 



 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
(Κενός χώρος για τη συνέχιση του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
 
                                                                                                                                        (Υπογραφή)    
                                                
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως 
(4) «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.» 
(5)Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σημείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
ΤΕΛ.ΕΝΗΜ.9/12 

 
ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

1.Έγκριση τύπου για την κυκλοφορία – χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα        
 (από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ Δ/ΝΣΗ Δ13 Τηλ 210.8837520-210.8831417 Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 38) □ □ 

2.Υπεύθυνη δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος πλήρως 
συμπληρωμένη (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) □ □ 

3.(α) Βεβαίωση της τράπεζας που έκανε τον διακανονισμό της εισαγωγής του μηχανήματος 
από το εξωτερικό ή τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος από τον εισαγωγέα από το 
εξωτερικό με την φορτωτική (ή  CMR ) όταν το μηχάνημα εισήχθη από χώρα της ΕΟΚ μετά 
την 1-1-1993. Σε περίπτωση που στο CMR ή στη φορτωτική δεν αναγράφεται ο αριθμός 
πλαισίου, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 
(β) Πιστοποιητικό τελωνείου στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
 Αν το μηχάνημα είναι στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια (με βάση το τιμολόγιο αγοράς) 
δεν απαιτείται η προσκόμιση χαρτιού εισαγωγής ή τελωνείου. 

□ □ 

4.Τιμολόγιο πώλησης και το δελτίο αποστολής αν το τιμολόγιο δεν είναι θεωρημένο από 
την εφορία (αν το μηχάνημα είναι μισθωμένο από LEASING και την σύμβαση με το 
παράρτημά της). 

□ □ 

5.Δήλωση πιστότητας (CE) για την ασφάλεια & το θόρυβο, του κατασκευαστή ή του 
νόμιμου εκπροσώπου του, για όσα Μ.Ε. έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η/01/1996  □ □ 

6.Για Γερανό, Καλαθοφόρο, Αναβατόριο, Γερανό – Εκσκαφέα, Περονοφόρο, Αντλία 
Σκυροδέματος, Οχήματα Στοιβασίας Εμπορευμάτων και Φορτωτές Ξυλείας, Γερανογέφυρα 
& Εξέδρα Εργασίας  πιστοποιητικό καταλληλότητας από αρμόδιο φορέα, εγκεκριμένο  από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εφόσον το μηχάνημα είναι ηλικίας κάτω από ένα (1) χρόνο, η 
καταλληλότητά του διασφαλίζεται όταν υπάρχει CE από τον κατασκευαστή του ΜΕ.  

□ □ 

7.Για μηχάνημα κατασκευής από τις 1-1-1999 πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του κινητήρα 
του ΜΕ από εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους, μετά από δοκιμές για αντιρρυπαντική 
τεχνολογία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1218 Β (30-11-1998). 

□ □ 

8.Τέσσερις  (4) φωτογραφίες ολοκλήρου του μηχανήματος ( μία από κάθε πλευρά) & δύο 
(2) επιπλέον (για τη Δ/ση Δ13 του ΥΠΟΜΕΔΙ),στις οποίες να φαίνεται ο φάρος πάνω στο 
κουβούκλιο και το τρίγωνο βραδυπορίας τοποθετημενο στο μηχάνημα πίσω. Πίσω από 
κάθε φωτογραφία γίνεται δήλωση από τον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 
ότι: για   το εικονιζόμενο ΜΕ με αριθμό πλαισίου ………………….………..ζητείται η 
χορήγηση άδειας   & πινακίδων κυκλοφορίας  Μ.Ε.. 

□ □ 

9.Παραστατικό από τη ΔΟΥ του κατοχου, για τα φορολογικά του στοιχεία 
Μ.Ε.(ονοματεπώνυμο – επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση) □ □ 

10.Εάν ο υπογράφων δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας απαιτείται απόφαση 
εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. □ □ 

11.Έκθεση  Aυτοψίας   ΜΕ από την Υπηρεσία □ □ 
12. Φάκελο με «αυτιά», χωρίς λάστιχα για τα δικαιολογητικά. □ □ 
13. Eκπροσώπηση σε ισχύ (όταν πρόκειται για εταιρεία) □ □ 
14. Διπλότυπα πληρωμής από Δ.Ο.Υ. τελών χρήσης (ανάλογα με την ιπποδύναμη του 
Μ.Ε.) και τελών ταξινόμησης(150,00 ΕΥΡΩ). □ □ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας  επισημαίνουμε ότι μετά την άπρακτη παρέλευση 2 μηνών από  την υποβολή της αίτησής  
σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου-ων από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (οι πιθανές 
ελλείψεις επισημαίνονται κατά την υποβολή της αίτησης) ,συνιστούν λόγο θέσης του σχετικού φακέλου στο αρχείο 
της Υπηρεσίας μας. 
   Στην  περίπτωση  αυτή,  προκειμένου  να  σας  χορηγήσουμε  άδεια και  πινακίδες εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει 
να υποβάλετε  εκ νέου τα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο).  
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