
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 Βεβαίωση ακινησίας από την Νομαρχία Μεταφορών 
 Φωτοτυπία την Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας  
 Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας 
 Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου. 
 Φωτοτυπία ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση παράδοσης του οχήματος από άλλο πρόσωπο 

       εκτός του ιδιοκτήτου. 
 Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις, 2 τεμάχια , επικυρωμένες για το γνήσιο της 

       υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.  
 
 !ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία , στα κείμενα το μόνο που θα γράψετε 
          είναι μάρκα και αριθμό κυκλοφορίας. 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
 
 Δύο πινακίδες. 
 Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας. 
 Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας 
 Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου. 
 Φωτοτυπία ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση παράδοσης του οχήματος  

από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτου. 
 Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις, , 2 τεμάχια, επικυρωμένες για το γνήσιο της 

      υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, 
 
!ΠΡΟΣΟΧΗ :Συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία , στα κείμενα το μόνο που θα γράψετε είναι μάρκα 
και αριθμό κυκλοφορίας. 
 
*Σε περίπτωση Εταιρικού Φορτηγού Οχήματος, εκτός από τα παραπάνω θα χρειαστούν τα εξής 
 δικαιολογητικά: 
 
ΟΕ - ΕΕ : 

 Καταστατικό της Εταιρείας, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 Δελτίο Αποστολής- Tιμολόγιο , με Σκοπό την Απόσυρση 

 
ΑΕ - ΕΠΕ : 

 ΦΕΚ Εκπροσώπησης, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο , με Σκοπό την Απόσυρση 
 Πρακτικό ΔΣ για την απόσυρση του ΦΙΧ 

 
           !ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας. 



Ο κάτωθι υπογράφων ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΧΗ:……………………………………………………………………….. 

ΤΚ:………………………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:…………………………………………………………… 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:……………………………………………………………… 

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ:……………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………… 

ONOMA:……………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………………… 
ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………………………………………………………………………… 

ΤΚ:……………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………………. 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:………………………………………………………………………………… 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ:…………………………………………………………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ:…………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:……………………………………………................. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:…………………………………………………… 

ΤΥΠΟΣ:……………………………………………………………………………… ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:……………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ:…………………………………………………………………… ΧΡΩΜΑ :……………………………………………………………………………… 

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
Θέση για γνήσιο υπογραφής 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:……………………………………                
 

 

………/………/20…….. Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

εξουσιοδοτώ τoν …………………………………………με ΑΔΤ……………………….να παραδώσει για λογαριασμό μου, το δηλωθέν 
όχημα  προς απορρύπανση και καταστροφή, στο κέντρο συλλογής ECO MACHINE RECYCLING MON.IKE που εδρεύει στο
1ο χλμ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 9,ΚΟΡΩΠΙ με ΑΦΜ 800599888 και Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ συμβεβλημένης με το 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Ε Δ Ο Ε και λειτουργώντας όπως το Π.Δ 116/2004 , να υπογράφει αντί εμού τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ του οχήματος μου. 

1ο χλμ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 9 ΒΙ.ΠΑ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ.19400 

ΤΗΛ.2106628676  FAX.2106628679 
www.ecomachinerecycling.gr 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 



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): 

Ο – Η Όνομα: 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Α.Φ.Μ.: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: 

Τηλ: 

Δ.Ο.Υ: 

Αριθ: ΤΚ: 

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 3) 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 

(3 που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ …………………….. 
ΜΑΡΚΑΣ ……………………………… 
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ . 
ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ . 
Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ………………………………....... 
ΕΠΙΣΗΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Η΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

Ημερομηνία:……./…… 2016 
Ο Δηλών 

(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) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Εξουσιοδοτώ τον                                                                        με ΑΔΤ                                             

για λογαριασμό της ECO MACHINE RECYCLING, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αντ’εμού στην υπηρεσία σας, και καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική 
διαγραφή του υπ’αριθμόν κυκλοφορία                               οχήματος μου, μάρκας                                 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


