
Περιγραφή:  
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων 

(Μ.Ε.) κατηγορίας 1 

Δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η 

ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται. 
2. Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του σχετικού τέλους και απόδειξη πληρωμής αυτού. 
3. Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν 

πρόκειται για βεβαίωση καταλληλότητας. 
4. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε 

Οδηγία Ε.Ε. που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης 
θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο 
φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν 
απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά 
της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.) 

5. Αποτύπωμα πλαισίου. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε. 
7. Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας 

Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την ταυτοποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. 

Νομικό πλαίσιο:  
ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016  (Άρθρο 7) 

Κόστος:  
Τέλος: 250,00 € + Χαρτόσημο 3%: 7,50 €+ΟΓΑ χαρτ. 20 % : 1,50 € ΣΥΝΟΛΟ: 259,00 € 

Αρμόδια Υπηρεσία:  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  

Υποδείγματα Αιτήσεων   
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α Ι Τ Η Σ Η  –  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  

ΠΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

  

ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΟΝΟΜΑ:  Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση 

καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) 

κατηγορίας 1, με τα κάτωθι στοιχεία 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

Α.Δ.Τ :  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  Είδος:  

ΟΔΟΣ :  Εργ. Κατασκ.  

ΠΟΛΗ :  Εργ. Τύπος  

Τ.Κ :  
Αριθ. 

πλαισίου  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :   

ΚΙΝΗΤΟ :   

   

Βεβαιώνω για την ακρίβεια των στοιχείων των 

υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. 

  

ΘΕΜΑ: 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Μ.Ε. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πύργος ……/…../202__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

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:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Είμαι νόμιμος κάτοχος του μηχανήματος έργου  με αριθμό πλαισίου 

___________________________________________________                                                                                         

 

 

 

 

 

(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.  

 

 


