
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ   

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    (Απαιτείται γνήσιο υπογραφής) 

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: 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

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 την Μαυροµάτη Ελένη του Κωνσταντίνου, νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 
Κ.Μαυροµάτης ΑΒΕΕ, µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής 19ο χλµ ΝΕΟΑΚ, µέλος του Εναλλακτικού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδας (Ε∆ΟΕ) να παραλάβει το όχηµα ιδιοκτησίας µου, 
απευθείας από εµένα ή τον κατωτέρω αναφερόµενο εκπρόσωπό µου µε αριθµό κυκλοφορίας 
……………..…………………., µάρκας / µοντέλου ……………….……………………….…………. 
υπογράφοντας αντί εµού οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, µε σκοπό τη µεταφορά του στις 
εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρηση προς οριστική διαγραφή, απορρύπανση, διάλυση και 
ανακύκλωση, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 116/2004 και ΦΕΚ 246/11-02/2011. 
Επίσης την εξουσιοδοτώ να υπογράψει και να παραλάβει αντί εµού τη Βεβαίωση Παραλαβής του 
οχήµατος (αρθ.8 Π.∆. 116/2004) και τη µηχανογραφική πράξη οριστικής διαγραφής από την αρµόδια 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 το όχηµα φέρει τον αριθµό πλαισίου ο οποίος αναγράφεται στη άδεια κυκλοφορίας του και λόγω 
παλαιότητας, φθοράς ή καταστροφής πιθανώς να µην είναι διακριτός επάνω στο όχηµα. 

 εξουσιοδοτώ και τον Εµµανουήλ Μέξη του Ιωάννη για την παραλαβή της οριστικής διαγραφής του 
οχήµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

∆ηλώνω ότι, αν παρακρατείται η κυριότητα του οχήµατος από τρίτους ή αν είναι αυτό δεσµευµένο από άλλη 
∆ηµόσια Αρχή, αποδέχοµαι την ανακύκλωση / καταστροφή του χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
οριστικής διαγραφής και χωρίς να καταλογίζω προς τούτο ευθύνες στην εταιρεία Κ.Μαυροµάτης ΑΒΕΕ. Για 
οποιαδήποτε τυχόν ζηµία υποστεί το αποσυρόµενο όχηµά µου στο στάδιο της παραλαβής / µεταφοράς του 
στην επιχείρηση Κ. Μαυροµάτης ΑΒΕΕ ουδεµία χρηµατική απαίτηση θα εγείρω εναντίον της. 
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