
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πξνο: 
 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δμνπζηνδνηώ ηελ Μαπξνκάηε Διέλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, λόκηκν εθπξόζσπν ηεο 
εηαηξείαο Κ.Μαπξνκάηεο ΑΒΔΔ, κε έδξα ηνλ Αζπξόππξγν Αηηηθήο 19ν ρικ ΝΔΟΑΚ, κέινο ηνπ Δλαιιαθηηθνύ 
Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδαο (ΔΓΟΔ) : 

 λα παξαιάβεη ην παξαθάησ πεξηγξαθόκελν όρεκα ηδηνθηεζίαο κνπ, ππνγξάθνληαο αληί εκνύ 
νπνηνδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν, απεπζείαο από εκέλα ή ηνλ θαησηέξσ αλαθεξόκελν εθπξόζσπό κνπ ηνλ 
νπνίν εμνπζηνδνηώ πξνο ηνύην κε ηε παξνύζα ππεύζπλε δήισζή κνπ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά ηνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο επηρείξεζε πξνο νξηζηηθή δηαγξαθή, απνξξύπαλζε, δηάιπζε θαη αλαθύθισζε, 
ελεξγώληαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 116/2004 θαη ΦΔΚ 246/11-02/2011 

 λα ππνγξάςεη θαη λα παξαιάβεη αληί εκνύ ηε Βεβαίσζε Παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο (αξζ.8 Π.Γ. 
116/2004) 

 λα παξαιάβεη ηε κεραλνγξαθηθή πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ νρήκαηνο από ηελ αξκόδηα 
Υπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 

 λα εμνπζηνδνηήζεη άιιν ηξίην πξόζσπν λα δηεθπεξαηώζεη ηηο παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 
αληί απηήο  

Γειώλσ όηη, αλ παξαθξαηείηαη ε θπξηόηεηα ηνπ νρήκαηνο από ηξίηνπο ή αλ είλαη δεζκεπκέλν από άιιε 
Γεκόζηα Αξρή, απνδέρνκαη ηελ κε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο, ππ’ επζύλε κνπ, θαη 
νπδεκία επζύλε θέξεη σο πξνο ηελ νξηζηηθή ηνπ δηαγξαθή ε εηαηξεία Κ.Μαπξνκάηεο ΑΒΔΔ. Γηα νπνηαδήπνηε 
ηπρόλ δεκία ππνζηεί ην απνζπξόκελν όρεκά κνπ ζην ζηάδην ηεο παξαιαβήο / κεηαθνξάο ηνπ ζηελ επηρείξεζε 
Κ. Μαπξνκάηεο ΑΒΔΔ νπδεκία ρξεκαηηθή απαίηεζε ζα εγείξσ ελαληίνλ ηεο. 

  

Σηοιτεία Ιδιοκηήηη Σηοιτεία εκπροζώποσ ιδιοκηήηη* 

Ολνκαηεπώλπκν: Ολνκαηεπώλπκν: 

Ολνκαηεπώλπκν Παηέξα: Ολνκαηεπώλπκν Παηέξα: 

Ολνκαηεπώλπκν Μεηέξαο: Ολνκαηεπώλπκν Μεηέξαο: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Τόπνο Γέλλεζεο: Τόπνο Γέλλεζεο: 

Γ/λζε:  Γ/λζε:  

Αξηζκ. Γειηίνπ Ταπηόηεηαο: Αξηζκ. Γειηίνπ Ταπηόηεηαο: 

Τειέθσλν: Τειέθσλν: 

  

Σηοιτεία οτήμαηος Καηάζηαζη οτήμαηος 

Αξηζκ. Κπθινθνξίαο: Τξαθαξηζκέλν                                           

Αξηζκ. Πιαηζίνπ: Φσξίο  θηλεηήξα  

Αξηζκ. Κηλεηήξα: Πιήξσο θαηεζηξακκέλν  

Δξγνζηάζην Καηαζθεπέο: Απηνδπλακία θίλεζεο ΝΑΙ          ΟΧΙ   

Μνληέιν: 
Φσξίο ξόδεο, θώηα, 
ηδάκηα   

 

Φξώκα: Διιείςεηο ζην ακάμσκα  
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