ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.
14ο

ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ, ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ:: 2741039008, ΦΑΞ:
ΤΗΛ
ΦΑΞ: 2741039072

Για να παραδώσετε το όχημα σας στη μονάδα μας για ανακύκλωση χρειάζονται :
1. To όχημα 2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας 3. Άδεια Κυκλοφορίας Πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας!)
4. Α.Δ.Τ. ιδιοκτήτη 5. Α.Δ.Τ. εκπροσώπου ιδιοκτήτη αν δεν παραδώσει ο ίδιος 6.Το παρόν έντυπο θεωρημένο για
το γνήσιο υπογραφής από Α.Τ. ή ΚΕΠ 7. Βιβλίο Μεταβολών αν πρόκειται για ΦΟΡΤΗΓΟ
→ Αν το όχημα είναι σε προσωρινή ακινησία θα χρειαστούν Διαβιβαστικό Εφορίας ή Βεβαίωση ακινησίας Διευ/νσης
Μεταφορών για ΦΟΡΤΗΓΟ + Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας
→ Σε περίπτωση που το όχημα είναι εταιρικό παρακαλώ καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (επικυρωμένη από Α.Τ. ή ΚΕΠ)
Στοιχεία Ιδιοκτήτη (νόμιμος ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος αν πρόκειται για εταιρεία)
Επώνυμο:…………………………………................................. Όνομα:…….…………………….. Πατρώνυμο:………………………
Α.Δ.Τ.:…………………………….. Εκδούσα Αρχή: ………………………………………..Ημερομηνία Έκδοσης…….…….…………
Α.Φ.Μ.:…………………………… Δ.Ο.Υ.: ………………..………………ΤΗΛ:……………………..… KIN:….………………….……
Οδός-Αρ. : …………………………….........…… Τ.Κ.: ………… Δήμος:…………….……..… Περιφέρεια:…………………….……..
Στοιχεία εκπροσώπου ιδιοκτήτη (συμπληρώνονται σε περίπτωση που δεν παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη)
Επώνυμο: ………………………………………………….……………... Όνομα: ……………………………………….………………..
Α.Δ.Τ: …………………………….…Εκδούσα Αρχή: ….………………………………….....Ημερομηνία έκδοσης : ………….……....
Οδός-Αρ. : ………………………..………………..Τ.Κ:…………… Περιοχή: ………..………….……..Τηλ.:……………………..……
Στοιχεία Οχήματος
Αριθμός Κυκλοφορίας:……………………….. Χρώμα:…..……..………… Τύπος: ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ή ΕΤΑΙΡΙΚΟ
Μάρκα :……………….Μοντέλο:………. Κατηγορία:ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΦΙΧ
ΦΔΧ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΤΑΞΙ
ΤΡΙΚΥΚΛΟ
Αριθμός πλαισίου :……………………………………………………. Αριθμός κινητήρα: ……………………………..…………………
Ο κάτωθι υπογράφων……………………………......…………………….…. ως νόμιμος κάτοχος του οχήματος …………………..
δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ την ανακύκλωσή του και το παραδίδω στο συμβεβλημένο με την ΕΔΟΕ Κέντρο Ανακύκλωσης
της εταιρείας «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 999315410, Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ για οριστική διαγραφή,
καταστροφή και ανακύκλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.116/2004.
Σε περίπτωση που δεν το παραδώσω αυτοπροσώπως ορίζω εκπρόσωπό μου και εξουσιοδοτώ τ………..................
…………………………….. όπως το παραλάβει και το παραδώσει στην ανωτέρω εταιρεία, υπογράψει και παραλάβει αντί εμού
τη σχετική Βεβαίωση Παραλαβής*. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία αξίωση αποζημίωσης από την εν λόγω εταιρεία για
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Η/Μ………………. Υπογραφή

*Οι ουσιαστικές και τυπικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Π.Δ 116/2004 αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ανακυκλωτή (Ι.

& Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΚΕ) 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.

Κατάσταση Οχήματος (συμπληρώνονται κατά την παράδοση)
Πλήρες
Ολικά κατεστραμμένο
Κουφάρι
Καταλυτικό Όχημα
Με Ελλείψεις:
Mπαταρία
Καταλύτης
Κινητήρας
Στοιχεία Αμαξώματος
Παρατηρήσεις:

Ζάντες

Σαλόνι

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΟΡΕΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

