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ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΙΧ
 ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ
- Δύο πινακίδες Κυκλοφορίας

(Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας θα χρειαστεί 1 παράβολο των 30 ευρώ καθώς και

μια βεβαίωση από την Ασφάλεια)
- Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
- Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας (Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Μεταβολών απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση απώλειας με γνήσιο υπογραφής)
-Βεβαίωση Μη οφειλής Τελών έως το 2016 για ΑΠΟΣΥΡΣΗ από την εφορία στην οποία ανήκετε. ,ΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη .
-Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις, 5 τεμάχια, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό
Τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία σας στο επάνω μέρος της υπεύθυνη δήλωσης, τα υπόλοιπα θα τα
συμπληρώσουμε εμείς.

 ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
-Βεβαίωση Ακινησίας από την Νομαρχία Μεταφορών ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
-Φωτοτυπία Άδειας κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

-Βεβαίωση Μη οφειλής Τελών έως το 2016 για ΑΠΟΣΥΡΣΗ από την εφορία στην οποία ανήκετε. ΕΦΟΡΙΑ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατόχου.
- Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση μη παρουσίας του ιδιοκτήτη .
-Οι συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις, 5 τεμάχια, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό
Τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία σας στο επάνω μέρος της υπεύθυνη δήλωσης, τα υπόλοιπα θα τα
συμπληρώσουμε εμείς


ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής
παρακάτω:

ΟΕ – ΕΕ:
-Καταστατικό της εταιρείας, να φαίνονται :ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση)
-Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την Απόσυρση
Α.Ε.-Ε.Π.Ε
- ΦΕΚ Εκπροσώπησης να φαίνονται : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. για την οριστική διαγραφή/απόσυρση
- Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
-Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο, με σκοπό την Απόσυρση
***** Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαφορετικά να υπάρχει η άρση αυτής.

1

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)
(1)

ΠΡΟΣ :
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986,
δηλώνω ότι: Εξουσιοδοτώ τον Καλαμαρά Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ225122, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Ο.Τ.10 , μέλος του Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας
(ΕΔΟΕ) :
1.

να παραλάβει το παρακάτω περιγραφόμενο όχημα ιδιοκτησίας μου, από εμένα ή τον κατωτέρω εκπρόσωπό μου τον οποίο
εξουσιοδοτώ προς τούτο με τη παρούσα υπεύθυνη δήλωσή μου, υπογράφοντας αντ΄εμού οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με
σκοπό τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης προς οριστική διαγραφή, απορρύπανση, διάλυση και
ανακύκλωση, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 και ΦΕΚ 246/11-02/2011

2.

να υπογράψει και να παραλάβει αντ΄εμού τη Βεβαίωση Παραλαβής του οχήματος (αρθ.8 Π.Δ. 116/2004)

3.

να παραλάβει τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών

4.

να εξουσιοδοτήσει άλλο τρίτο πρόσωπο να διεκπεραιώσει τις παραπάνω συγκεκριμένες εργασίες αντ΄αυτής

5.

να παραδώσει τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματός μου ή άλλα, σχετικά με την
απόσυρση/διαγραφή, έγγραφα στον παρακάτω δηλωθέν εκπρόσωπό μου

Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί το αποσυρόμενο όχημά μου κατά την παραλαβή και μεταφορά του στην επιχείρηση ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποποιούμαι κάθε αποζημίωσή μου.
ΝΑΙ � ΟΧΙ � Δηλώνω ότι η συγκεκριμένη διαγραφή του παρακάτω οχήματος πραγματοποιείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα
κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας (ΦΕΚ 246 11-02/2011).
Στοιχεία Ιδιοκτήτη*

Στοιχεία εκπροσώπου Ιδιοκτήτη*

Ονοματεπώνυμο:

Ονοματεπώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Ονοματεπώνυμο Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Δ/νση:

Δ/νση:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο:

ΔΟΥ:
ΑΦΜ:
*συμπληρώνονται από στοιχεία της Ταυτότητας του ιδιοκτήτη

*συμπληρώνονται από στοιχεία της Ταυτότητας του εκπροσώπου

Στοιχεία οχήματος*

Κατάσταση οχήματος*

Αριθμ. Κυκλοφορίας:

Τρακαρισμένο �

Αριθμ. Πλαισίου:

Χωρίς κινητήρα �

Αριθμ. Κινητήρα:

Πλήρως κατεστραμμένο �

Εργοστάσιο Κατασκευής:

Αυτοδυναμία κίνησης ΝΑΙ � ΟΧΙ �

Μοντέλο:

Χωρίς ρόδες, φώτα, τζάμια �

Χρώμα:

Ελλείψεις στο αμάξωμα �

*συμπληρώνονται από στοιχεία της Αδείας Κυκλοφορίας του οχήματος

*συμπληρώνονται κατά την στιγμή της παράδοσης / παραλαβής του
οχήματος

Ημερομηνία: …………....-2016
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ……………………………..………………………….ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΓΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 ΦΕΚ 246/11-02-11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3899/2010 ΦΕΚ 212/Α
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΙΘ 20 ΤΟΥ Ν4110/2013- ΦΕΚ 17Α /23/01/2013 ΚΑΙ N.4223 ΦΕΚ 287/31/12/2013
Α
Ν.4378/2016 του άρθρου 14 (ΦΕΚ 55 /5.4.2016).

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.

Download

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

Το Τελωνείο

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι: Εκχωρώ το δικαίωμα που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου μου, κατά ποσοστό……...με
αριθμό κυκλοφορίας …………………………… και άδεια κυκλοφορίας άριθμ …………………/…………………
Σύμφωνα με την αριθμ …………………………. Πράξη οριστικής διαγραφής της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας …………………………………………………………………………..στον……………………………………………….
Κάτοικο……………………………………. Με ΑΦΜ…………………………………… για τη παραλαβή καινούριου επιβατικού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 2000 cc με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8
Α
του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α) η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 /5.4.2016) με
απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Ημερομηνία: …………....-2016
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
δηλούντα ή την δηλούσα.or

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

Το Τελωνείο

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι: Εκχωρώ το δικαίωμα που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου μου, κατά ποσοστό……...με
αριθμό κυκλοφορίας …………………………… και άδεια κυκλοφορίας άριθμ …………………/…………………
Σύμφωνα με την αριθμ …………………………. Πράξη οριστικής διαγραφής της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας …………………………………………………………………………..στον……………………………………………….
Κάτοικο……………………………………. Με ΑΦΜ…………………………………… για τη παραλαβή καινούριου επιβατικού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 2000 cc με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8
Α
του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α) η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 /5.4.2016) με
απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Ημερομηνία: …………....-2016
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
δηλούντα ή την δηλούσα.or

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθμ:

Τ.κ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

συμφωνώ όπως η εμπορική επιχείρηση ………….…………………ΑΦΜ……………..προβεί στο όνομά μου και για
λογαριασμό μου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία απόσυρσης του με αριθμ. κυκλοφορίας ……
αυτοκινήτου μου μάρκας ………………………….και την παραλαβή καινούργιου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
κυλινδρισμού κινητήρα έως και 2000cc, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του
Α

άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α’), και από το άρθρο 14 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 /5.4.2016),
υπογράφοντας αντ’ εμού όλα τα σχετικά έγγραφα.

(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.

