Προς την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
(Ελλ. Οµοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας)
Κυβέλης 6, Γέρακας, 153 44, ATTIKH
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ANF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ FIVA

*ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΥΠ. ΑΠΟΦ. «ΣΤ 1831/19-1-78 (Β’72)»
Με την παρούσα δηλώνω ότι:
Είµαι ο νόµιµος κύριος αυτοκινήτου µε τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

1.

Κατασκευαστής:

Τύπος:

Αριθµ. Πλαισίου:

Έτος:

Αριθµ. Κινητήρα:
για το οποίο έχει εκδοθεί από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ κάρτα αναγνώρισης
αυθεντικότητας αυτοκινήτου αρ. ........................

την ...........................

2. Αποδέχοµαι ότι οι υπ’ όψιν πινακίδες αποτελούν ιδιοκτησία της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ.
3. Θα κάνω χρήση των πινακίδων όπως ορίζει η σχετική Yπουργική Aπόφαση υπ’
αριθµ. «ΣΤ/1831/1978, όπως τροποποιηµένη ισχύει της οποίας φωτοαντίγραφο
παρέλαβα.
4. ∆εν θα κάνω χρήση των συγκεκριµένων πινακίδων σε άλλο αυτοκίνητο, από
αυτό για το οποίο έχουν δοθεί.
5. Υποχρεούµαι να διατηρώ σε ισχύ ασφαλιστήριο του ανωτέρω αυτοκινήτου σε
Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία.
6. Θα επιστρέψω τις πινακίδες αµέσως µόλις ζητηθούν από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ.
7. Οι εν λόγω πινακίδες δεν αποτελούν πινακίδες κυκλοφορίας καθηµερινής
χρήσεως ή άλλης, εκτός των οριζοµένων στην σχετική Υπουργική Απόφαση.
8. Αποδέχοµαι ότι για κάθε κακή χρήση των πινακίδων η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ δικαιούται να
τις αποσύρει και εγώ οφείλω να τις παραδώσω αµέσως. Σε περίπτωση µη
εκούσιας παράδοσης, οι πινακίδες θα ακυρώνονται και θα ενηµερώνονται οι
Αρµόδιες Αρχές, ως έχουµε υποχρέωση.
9. Σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου, οι πινακίδες επιστρέφονται στην Ε.Ο.
ΦΙΛΠΑ.
10. Ουδέποτε θα προβώ σε ταυτόχρονη χρήση και άλλων -οιωνδήποτε πινακίδων.
11. Σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως µου, ή των τηλεφωνικών µου αριθµών
θα ενηµερώνω πάραυτα την E.O. ΦΙΛΠΑ.
12. Εφ’ όσον η Ελληνική Πολιτεία θέσει ως προϋπόθεση κτήσης ή διατήρησης των
πινακίδων κυκλοφορίας συλλεκτικών οχηµάτων, την απόδειξη του τρόπου
κτήσης της κυριότητας του οχήµατος µου, θα προσκοµίσω τα σχετικά
παραστατικά.
13. Το όχηµα δεν προέρχεται από απόσυρση και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.
Ούτε από εισαγωγή από την αλλοδαπή άλλως ότι έχουν καταβληθεί οι
αναλογούντες δασµοί.
Σήµερα την ……………..παρελήφθησαν οι πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ αριθµός: ..................
ΟΝΟΜΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Ο Παραλαβών/∆ηλών .............................................. Υπογραφή……………………..…...

