ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ – Εταιρίας (Α.Ε – Α.Β.Ε.Ε. – Α.Τ.Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.)

Δικαιολογητικά
1) Άδεια Κυκλοφορίας Προσοχή: χωρίς παρακράτηση κυριότητας ή οποιαδήποτε
άλλη εκκρεμότητα (πχ κληρονομικά, δέσμευση μεταβίβασης).
• Σε περίπτωση Απώλειας Άδειας Κυκλοφορίας ο κάτοχος θα πρέπει να κάνει
δήλωση απώλειας στην Αστυνομική Αρχή. Έπειτα να προσκομίσει τη
δήλωση απώλειας στην Δ/νση Μεταφορών και του χορηγείται Υπηρεσιακό
Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας (σφραγισμένο) για οριστική διαγραφή.
• Σε περίπτωση παρακράτηση κυριότητας, ο ιδιοκτήτης οφείλει να κάνει την
άρση της παρακράτησης και έπειτα να γίνει η παραλαβή του οχήματος.
2) (2) Πινακίδες
• Σε περίπτωση Απώλειας Πινακίδων χορηγείται Βεβαίωση Απώλειας
Πινακίδων από Αστυνομία.
Σε περίπτωση προσωρινής ακινησίας χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. :
1. Αντίγραφο αδείας.
2. Αντίγραφο Διαβιβαστικού
Προσοχή: η Δ.Ο.Υ θα πρέπει να διαβιβάσει την Άδεια Κυκλοφορίας & τις (2)
Πινακίδες ή Βεβαίωση Καταστροφής Πινακίδων στη Δ/νση Μεταφορών
Δυτικής Θεσσαλονίκης –Καλοχώρι).
3) Το ισχύον ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας.
Προσοχή!! Αν έχει γίνει τροποποίηση προσκομίζεται το τελευταίο καταστατικό.
Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να συμφωνεί με την άδεια του οχήματος.
4) Εξουσιοδότηση από τον Διαχειριστή της εταιρίας, με δικαίωμα υπογραφής προς
τον εκπρόσωπο της εταιρίας «ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ» -ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
ΧΑΡΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, για την παράδοση του οχήματος στο κέντρο απόσυρσης
αυτοκινήτων, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
5) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση προς τη Δ/νση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης –
Καλοχώρι συμπληρωμένη με τα στοιχεία του Διαχειριστή με δικαίωμα υπογραφής,
προς τη Δ/νση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης – Καλοχώρι. Η Υ.Δ. εκτός από
την υπογραφή του διαχειριστή θα φέρει και σφραγίδα της εταιρίας, όπως επίσης
θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
6) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο αποφασίζεται: «η οριστική
διαγραφή του Ε.Ι.Χ. οχήματος με Αρ. Κυκλοφορίας ______________ και ορίζεται ως
εκπρόσωπος για την παράδοση του στο κέντρο απόσυρσης αυτοκινήτων της
εταιρίας «ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ»-ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ο ______________________».
7) Δελτίο Αποστολής Σκοπός διακίνησης: Προς Οριστική Διαγραφή. Στο δελτίο ο
παραδίδοντας υπογράφει ολογράφως.

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

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 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡ. ΚΥΚΛ.

… … .… … ΕΙΧ »

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(1)

Προς :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

Ηµεροµηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Τηλ:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Fax:

ΤΚ:

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 πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΩΛΙΝΑ

Α∆Τ:

ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΡΙΘ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
2310 681722

∆ΑΝΑΤΖΗ

Fax:

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

ΑΖ 852870
Τ.Κ:

5

56429

E – mail:
(4)

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

ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

… … … … … ΕΙΧ

(5) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

…….……………..20…………..

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(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.

