ΑΙΤΗΣΗ-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):

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

ΑΦΜ
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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:
εκχωρώ σε ποσοστό 100% το δικαίωμα που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου μου,
με αριθμ. Κυκλοφορίας ………………….…… και ημερομηνία πρώτης άδεια κυκλοφορίας
……/……./ …………, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. ……………… /…...………. πράξη οριστικής
διαγραφής της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ………..………………….
Στ ……………………………… με ΑΦΜ. …………………….και διεύθυνση ………………………….
για την παραλαβή καινούριου φορτηγού αυτοκινήτου Μ.Β. εώς 3.500 kgr με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α) με απαλλαγή
από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.
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.

ΑΙΤΗΣΗ-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):

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

ΑΦΜ
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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:

Συμφωνώ όπως η εμπορική επιχείρηση …………………………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
Προβεί στο όνομα μου και για λογαριασμό μου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαδικασία
απόσυρσης του με αριθμό κυκλοφορίας ............................ αυτοκινήτου μου μάρκας ..........................................
και την παραλαβή καινούριου φορτηγού αυτοκινήτου με μικτό βάρος έως 3.500 kgr με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ 66/Α’) με απαλλαγή από το
προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης και υπογράφοντας αντ’ εμού όλα τα σχετικά έγγραφα.
.............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................(4)

Ημερομηνία:

/

/20

(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.

ΑΙΤΗΣΗ-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:

Επώνυμο:

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

ΑΦΜ
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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: εκχωρώ σε ποσοστό ………..% το
δικαίωμα που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου μου, με αριθμ. Κυκλοφορίας
………………….……και ημερομηνία πρώτης άδεια κυκλοφορίας ……/……./ …………, σύμφωνα
με την αριθμ. Πρωτ. ……………… /…...………. πράξη οριστικής διαγραφής της υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ………..……………………………………………….
Στ ……………………………..… με ΑΦΜ. …………………… και διεύθυνση …………………………
για την παραλαβή καινούριου φορτηγού αυτοκινήτου Μ.Β. έως 3.500 kgr με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ66/Α) με απαλλαγή
από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.
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.

ΑΙΤΗΣΗ-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)

Περιγραφή αιτήματος: <<ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡ. ΚΥΚΛ……………………... ΕΙΧ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ>>
ΠΡΟΣ(1):

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

ΑΦΜ

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Τηλέφωνο ή (Fax):

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου.
Όνομα:

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:
Οδός:
Τηλέφωνο:

Α.Δ.Τ:
Πόλη:
Fax:

ΤΚ:
Εmail:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.....................................ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 246/Β11-2-2011 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ 2δ(5)
Ημερομηνία:

/

/20

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφω(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέση την αίτηση και να παραλάβη
την τελική πράξη.(4) «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.
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος ……………………………………….…………του
……………………….
κάτοικος ................................................................................................
με Αριθμό ταυτότητας................................ΑΦΜ ....................................

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ
με το παρόν έγγραφο
Τον ………………………………………….. του ……………………….
κάτοικο …………………….…..…. με ΑΔΤ ……………………………
ημ/νία έκδοσης …./…../………..εκδ. αρχή: ΑΤ ……………………

όπως,
παραλάβει από την εφορία όλα τα έγγραφα σχετικά με την απόσυρση
του υπ’ αριθμού κυκλοφορίας............................. Ι.Χ. αυτοκινήτου μου.

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα
Υπογραφή

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΟΚΤΗΤΗ
Επώνυμο:
ΑΔΤ:
Επάγγελμα:
Διεύθυνση:

Όνομα:
Εκδούσα Αρχή:
ΑΦΜ:
ΤΚ:

Πατρώνυμο:
Τηλέφωνο:
ΔΟΥ:
Πόλη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Αριθμ. Κυκλοφορίας:
Τύπος αυτοκινήτου:

Αριθμ. Πλαισίου:

Εξουσιοδοτώ τον ΑΛΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ να παραδώσει για λογαριασμό μου προς
απορρύπανση και καταστροφή το ανωτέρω όχημα στο Κέντρο Συλλογής, της συμβεβλημένης με
τον Ε.Δ.Ο.Ε εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ (Περιοχή Λαγκαδίκια, Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης , ΤΚ 57020) με Α.Φ.Μ. 044601491, Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ και να παραλάβει για
λογαριασμό μου την σχετική Βεβαίωση Παραλαβής.
Δηλώνω ότι δεν έχω καμία αξίωση αποζημίωσης από την επιχείρηση ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ για
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Ημερομηνία

/

/

Ο / Η Εξουσιοδοτών/ούσα

*Οι ουσιαστικές και τυπικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/2004 αφορούν
αποκλειστικά και μόνο τον ανακυκλωτή – επεξεργαστή (ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ) , ο οποίος
αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα στον ιδιοκτήτη και την Δ.Ο.Υ. του. Ο ιδιοκτήτης του
Ο.Τ.Κ.Ζ. μετά την ασφαλή παράδοση δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση.

