κωδικός εντύπου: Γ13

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 Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΡΟΧΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΙΚΤΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4.000 ΧΙΛ/ΜΑ, ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ,
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ κλπ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ)
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 :
οδός :

έδρα :
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 :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:

αριθ. δελτίου ταυτότητας :

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
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ΜΕΡΟΣ Β'

1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ενδιαφερόµενος θα πρέπει:
Να ασκεί αγροτική ή κτηνοτροφική ή µελισσοκοµική ή αλιευτική ή πτηνοτροφική κλπ. επιχείρηση.

2
1.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.1959/91, άρθρο 2α, 2γ, όπως ισχύει.

2.

Ν.∆. 1146/72, όπως ισχύει.

3.

Α2/29542/5347/91 Κεφ. Γ, παρ. 3ββ, Κεφ. Ε, παρ 20α (ΦΕΚ 707Β), όπως ισχύει.

4.

Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15), άρθρο 27, όπως ισχύει

5.

ΚΥΑ 1012568/120Β/Τ.κ Ε.Φ./2004 (ΦΕΚ 365/Β), όπως ισχύει

1

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Γ'

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΘΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2. Βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήµατος
3. Βεβαίωση ∆.Ο.Υ. σχετικά µε το αντικείµενο της επιχείρησης και
χρόνο έναρξής της
4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης
5. Καταστατικό εταιρίας αν πρόκειται για εταιρία ή υπεύθυνη δήλωση
του νοµικού εκπροσώπου της επιχείρησης για το σκοπό, τη διάρκεια
και τον διευθύνοντα σύµβουλο ή διαχειριστή αυτής
6. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (όχι για
καινούργιο) και επίδειξη του πρωτοτύπου
7. Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήµατος (πρόκειται για
υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχηµα)
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για περιπτώσεις ανανέωσης
άδειας κυκλοφορίας (λόγω κληρονοµιάς, αλλαγής έδρας, αµαξώµατος)
9. Αποδεικτικό ∆ηµόσιου Ταµείου για καταβολή εισφοράς (στις
περιπτώσεις που οφείλεται), τελών κυκλοφορίας, κλπ.
10. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονοµικής υπηρεσίας (αν το
αυτοκίνητο µεταφέρει τρόφιµα ή είδη δηµόσιας υγείας)
11. Ισχύουσα έγκριση τύπου, για τα καινούργια οχήµατα, ή
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας και, αν
απαιτηθεί, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής για τα
µεταχειρισµένα
12. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας για την αναγκαιότητα
του αυτοκινήτου
13. Πιστοποιητικό εκτελωνισµού του οχήµατος (για αυτοκίνητα που
ταξινοµούνται για πρώτη φορά)
14. Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους µεταβίβασης
αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήµατος από τράπεζα συµβεβληµένη
µε την αρµόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.
Παρατηρήσεις:
∆ικαιολογητικό 14: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών
Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα και η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητάς του
Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
ΚΟΣΤΟΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το κόστος προκύπτει ανα περίπτωση οχήµατος (πχ Μικτό Βάρος, ανοικτό -Κλειστό, αγροτικό , επαγγελµατικόκλπ)
2. Ανάλογα µε τη περίπτωση επαγγελµάτος και την διαπίστωση του µεταφορικού έργου , µπορεί να ζητηθούν συµπληρωµατικά
στοιχεία.

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):
α) (2)γνωρίζω και θα τηρώ τις διατάξεις για την υγιεινή µεταφορά των προιόντων.
β) (3)έχω στην κατοχή µου άλλα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας και οι αριθµοί κυκλοφορίας του είναι οι
(4)

.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................
(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) Να διαγραφεί το σχετικό κείµενο της υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση που δεν απαιτείται το δικαιολογικό 10.
(3) Να διαγραφεί το σχετικό κείµενο της υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση που ο αιτών δεν κατέχει αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας ή αν υπάρχει δυνατότητα
υπηρεσιακής αναζήτησης.
(4) Στην περιοχή µε τις τελείες να συµπληρωθεί, στην περίπτωση εταιριών, ο σκοπός, η διάρκεια και τα στοιχεία του διευθύνοντα συµβούλου ή διαχειριστή.

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
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