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Χρήσιμες πληροφορίες πριν παραδώσετε το όχημα σας! 

 Τι πρέπει να κάνω με τις εξουσιοδοτήσεις που ακολουθούν;

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να τις επικυρώσει σε κάποια Δημόσια

Αρχή, για παράδειγμα σε κάποιο ΚΕΠ, για το γνήσιο της υπογραφής του.

 Τι πρέπει να κάνω μόλις ετοιμάσω τα δικαιολογητικά;

Καλέστε μας για να κανονίσουμε την μεταφορά του αυτοκινήτου σας

Δευτέρα με Παρασκευή 08:30 – 17:00 και Σάββατο 08:30 – 14:00. Ή

συμπληρώστε τη φόρμα στη διεύθυνση www.aposirsi.gr/collection.

 Θα πάρω κάποια βεβαίωση κατά την παράδοση του αυτοκινήτου μου;

Ο οδηγός θα σας παραδώσει Βεβαίωση Παραλαβής για να είστε

κατοχυρωμένος.

 Πως είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει εκκρεμμότητα με τα δικαιολογητικά;

Τα έγγραφα θα ελεγχθούν αμέσως μόλις παραληφθεί το αυτοκίνητο στις

εγκαταστάσεις του Κέντρου Ανακύκλωσης. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα θα

σας καλέσουν από το Κέντρο Ανακύκλωσης.

 Έχω περισσότερες απορίες!

Καλέστε μας χωρίς χρέωση στο 800-1000-1000, μπείτε στη σελίδα μας

www.aposirsi.gr ή στείλτε μας email στο info@aposirsi.gr.

 Αδειάστε το αυτοκίνητο σας!

Πάρτε από το αυτοκίνητο σας τυχόν χρήσιμα έγγραφα και άλλα αντικείμενα

διότι θα είναι δύσκολο να τα βρείτε μετά την παράδοση του οχήματος σας.

http://www.aposirsi.gr/collection
http://www.aposirsi.gr/
mailto:info@aposirsi.gr
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή 

 
 
Στοιχεία Ιδιοκτήτη [ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος εάν πρόκειται για εταιρία] 
 

Επώνυμο  Όνομα  

Όνομα Πατρός  Α.Δ.Τ.  

Επάγγελμα  Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

Διεύθυνση  Τ.Κ.  Πόλη  

Τηλέφωνο  E-mail  

 
Στοιχεία Οχήματος 
 

Αρ. Κυκλοφορίας   Κατασκευαστής  Χρώμα  

 
 
Στοιχεία Εκπροσώπου  
 

Επώνυμο ΜΠΕΛΕΔΑΚΗ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 159713 

Διεύθυνση ΚΥΔΩΝΙΩΝ 8 Τ.Κ. 56334 Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο 2310781295 Fax 2310785421 e-mail welcome@aposirsi.gr 

 
Εξουσιοδοτώ το ανωτέρω πρόσωπο να παραδώσει για λογαριασμό μου το άνω Όχημα Τέλους 

Κύκλου Ζωής προς ανακύκλωση και οριστική διαγραφή στο εγκεκριμένο από την ΕΔΟΕ ΑΕ Κέντρο 

Συλλογής ΟΤΚΖ της εταιρίας METECO ΑΕ, Α.Φ.Μ. 999221405, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης και να παραλάβει 

για λογαριασμό μου τη σχετική βεβαίωση παραλαβής.  

 
                                             /             /_______                                                        Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 
 [πόλη]                                                  [ημερομηνία] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ουσιαστικές και τυπικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/2004 αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ανακυκλωτή - επεξεργαστή 
(METECO ΑΕ), ο οποίος αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα στον ιδιοκτήτη και την Δ.Ο.Υ. του. 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. 

Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη [ο νόμιμος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου] 

Επώνυμο   Όνομα 

Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. 

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. 

Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη 

Στοιχεία Οχήματος 

Αρ. Κυκλοφορίας  Κατασκευαστής Χρώμα 

Στοιχεία Εκπροσώπου [Συμπληρώνεται από την METECO] 

Επώνυμο ΜΠΕΛΕΔΑΚΗ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 159713 

Διεύθυνση ΚΥΔΩΝΙΩΝ 8 Τ.Κ. 56334 Πόλη 

Τηλέφωνο 2310781295 Fax 2310785421 Email welcome@aposirsi.gr 

Ως νόμιμος κάτοχος του παραπάνω οχήματος, εξουσιοδοτώ τον Χρήστου Χρήστο με ΑΔΤ ΑΗ 696229 

ή τον Θεοχαρίδη Αλέξανδρο με ΑΔΤ AK935252 ή την Μπελεδάκη Χριστίνα με ΑΔΤ ΑΙ 159713  ή το 

ανωτέρω πρόσωπο να με εκπροσωπήσει στη σχετική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για τη παραλαβή του βεβαίωσης τελών κυκλοφορίαας, διαβιβαστικού 

σημειώματος, αλλά και κάθε άλλης συναλλαγής, ώστε να προβώ στην οριστική διαγραφή του 

παραπάνω οχήματος. 

 /    /_______               Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 
 [πόλη]       [ημερομηνία] 

mailto:welcome@aposirsi.gr



