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Οδηγίες 

Από Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο 

Βγαίνετε στην έξοδο 18 (Παιανίας - Σπατών) και κάνετε δεξιά για Παιανία. Στο 
πρώτο φανάρι θα κάνετε αριστερά και έπειτα από 200 περίπου μέτρα θα βρείτε μια 
διχάλα με κατεύθυνση δεξιά για Κορωπί και αριστερά για Μαρκόπουλο-Λαύριο και 
κάνετε αριστερά. Στα 700-800 μέτρα περίπου θα βρείτε στο δεξί σας χέρι τους 
Αμπελώνες Μάρκου απέναντι ακριβώς υπάρχει ανά μικρό στενό θα μπείτε εκεί και 
θα κάνετε δεξιά στο πρώτο στενό θα μας βρείτε στο δεξί σας χέρι στα 200 μέτρα .  

Από Λ. Λαυρίου 

Από Λ. Λαυρίου, θα περάσετε την Παιανία και μετά το Super Market “Γαλαξίας” θα 
βρείτε μια διχάλα με κατεύθυνση δεξιά για Κορωπί και αριστερά για Μαρκόπουλο-
Λαύριο και κάνετε αριστερά. Στα 700-800 μέτρα περίπου θα βρείτε στο δεξί σας χέρι 
τους Αμπελώνες Μάρκου απέναντι ακριβώς υπάρχει ανά μικρό στενό θα μπείτε εκεί 
και θα κάνετε δεξιά στο πρώτο στενό θα μας βρείτε στο δεξί σας χέρι στα 200 μέτρα.   

Από Βάρης-Κορωπίου 

Από Βάρης - Κορωπίου, θα περάσετε το Κορωπί και στο πρώτο φανάρι μετά το 
“Κέντρο Υγείας Κορωπίου” θα κάνετε δεξιά, στο πρώτο Stop θα κάνετε αριστερά και 
στα 1000-1500 μέτρα περίπου θα βρείτε στο αριστερό σας χέρι τους Αμπελώνες 
Μάρκου απέναντι ακριβώς υπάρχει ανά μικρό στενό θα μπείτε εκεί και θα κάνετε 

δεξιά στο πρώτο στενό θα μας βρείτε στο δεξί σας χέρι στα 200 μέτρα .  
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 

(AN ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 
 

1. Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή (έγγραφο που θα λέει ότι η άδεια 
κυκλοφορίας και οι πινακίδες θα σταλούν από την Εφορία στην Νομαρχία 
Μεταφορών) το ζητάτε από την εφορία . 
2. Φωτοτυπία την Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας, τη ζητάτε 
από την Εφορία.. 
3. Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου. 
4. Φωτοτυπία ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση παράδοσης του 
οχήματος από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτου. 
5. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής  
6. Φωτοτυπία τραπεζικού σας λογ/σμου (ΙΒΑΝ) 
 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ 
1. Δύο πινακίδες. 
2. Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας. 
3. Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου. 
4. Φωτοτυπία ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου, σε περίπτωση παράδοσης του 
οχήματος από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτου. 
5. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής. 
6. Φωτοτυπία τραπεζικού σας λογ/σμου (ΙΒΑΝ) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 Εκτός από τα παραπάνω θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά: 
ΟΕ - ΕΕ :  
-Καταστατικό της Εταιρείας, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ..ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
-Δελτίο Αποστολής- Tιμολόγιο , με Σκοπό την Απόσυρση 
ΑΕ - ΕΠΕ : 
-ΦΕΚ Εκπροσώπησης, να φαίνονται: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ..ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
-Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο , με Σκοπό την Απόσυρση 
-Πρακτικό ΔΣ για την απόσυρση-οριστική διαγραφή του αυτ/του. 
 
* Προσοχή: όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν την σφραγίδα της εταιρείας. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (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
(1): ALYKON ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ:  

Τόπος Κατοικίας:   Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΗΝ ALYKON ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ………………………………..  
ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ Ο/Η ΙΔΙΟΣ/Α ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟΝ/ΤΗΝ …………………………………… 
………………………………………..ΜΕ ΑΔΤ ………………………ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΑΝΤΙ ΕΜΟΥ 
 
 

Ημερομηνία:……./…… 2016 
 

Ο  Δηλών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(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. 
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ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  


