
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(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 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
Εξουσιοδοτώ τον Λαβδαρά Στέφανο του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΝ 652805 κάτοικο Γλυφάδας και νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρίας «Χρήστος Λαβδαράς και Υιοί Ο.Ε.», με έδρα στον Ασπρόπυργο, μέλος του Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης 
Οχημάτων Ελλάδος ( ΕΔΟΕ ) όπως : 
Προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια αντί εμού για την Απόσυρση και Διαγραφή του οχήματος μου, με βάση το Π.Δ. 116 / 2004, 
του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται παρακάτω, υπογράψει έγγραφα, παραλάβει και υπογράψει βεβαίωση παραλαβής, 
καταθέσει έγγραφα στο Υπουργείο Μεταφορών για την  απόσυρση και διαγραφή, προβεί σε διαδικασία ανοίγματος του 
οχήματος μου , το απορρυπάνει και εν συνεχεία το καταστρέψει,  να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να διεκπεραιώσει τις 
παραπάνω συγκεκριμένες εργασίες. 
Για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί το όχημα μου κατά την παραλαβή και μεταφορά αποποιούμαι κάθε αποζημίωση μου. 
Έχω λάβει γνώση ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την διαδικασία οριστικής διαγραφής και 
απόσυρσης του οχήματος μου. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ) 

Όνοματεπώμυμο: Επωνυμια : 

Όνομ/μο Πατέρα : Αντικείμενο  : 

Όνομ/μο Μητέρας : Διεύθυνση : 

Ημ/νια Γέννησης : ΤΚ : 

Τόπος Γέννησης : Πόλη : 

Δ/ση : ΑΦΜ : 

ΑΔΤ : ΔΟΥ  : 

Τηλέφωνο : Τηλέφωνο : 

ΑΦΜ :  

ΔΟΥ :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Αρ. Κυκλοφορίας : Τρακαρισμένο : 

Αρ. Πλαισίου : Χωρίς Κινητήρα : 

Αρ. Κινητήρα : Πλήρως Κατεστραμμένο : 

Εργοστάσιο Κατασκευής : Αυτοδυναμία κίνησης : 

Μοντέλο : Ρόδες / Φώτα / Τζάμια : 

Χρώμα : Ελλείψεις στο αμάξωμα : 

 
 

Ημερομηνία:  .…..  ./.2018 
 
 

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. 


