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ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΛΔΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΣΟΤ
ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2015
(άξζξν 4(2))
ΣΜΗΜΑ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Γπαπηή Δήλωζη
Γηα ηε ρνξήγεζε Έγθξηζεο Άζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο ηεο Παξαρώξεζεο Γηθαηώκαηνο Υξήζεο
Ορεκάησλ Πνιπηειείαο κε ηνπο Οδεγνύο ηνπο
Για Επίζημη Υπήζη Μόνο

 Πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο ζπκβνπιεύεζηε λα κειεηήζεηε
ζε βάζνο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
 Αλ ρξεηαζηείηε νπνηαδήπνηε βνήζεηα κπνξείηε λα απνηαζείηε
ζε νπνηνδήπνηε επαξρηαθό γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ.
 Για ηην ςποβολή ηηρ γπαπηήρ δήλωζηρ καηαβάλλεηαι ηέλορ €200.

? Να ζςμπληπωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γπάμμαηα και

Αξηζ. Απόδεημεο ηέινπο: ....................................
Αξρηθά ιεηηνπξγνύ πνπ
παξέιαβε ηελ γξαπηή δήισζε : .........................

 ζηα

o

ηοισεία Επισείπηζηρ
1 ΠΡΟΟΥΗ ην παξόλ κέξνο λα ζπκπιεξσζεί κόλν αλ ε επηρείξεζε ζα είλαη θπζηθό πξόζσπν, δηαθνξεηηθά
πξνρσξείζηε ζην ζεκείν 2

 Δπίζεην θπζηθνύ πξνζώπνπ
 Όλνκα θπζηθνύ πξνζώπνπ
 Αξηζκόο ηαπηόηεηαο θπζηθνύ πξνζώπνπ

2 ΠΡΟΟΥΗ ην παξόλ κέξνο λα ζπκπιεξσζεί κόλν αλ ε επηρείξεζε ζα είλαη λνκηθό πξόζσπν (εηαηξεία),
δηαθνξεηηθά επηζηξέςηε ζην ζεκείν 1
 Όλνκα εηαηξείαο

 Αξηζκόο εηαηξείαο

3 ηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ νθείιεη λα πιεξνί γηα ηελ επηρείξεζε ηελ πξνϋπόζεζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ
 Δπίζεην
 Όλνκα
 Αξηζκόο ηαπηόηεηαο

2

4 Γηεύζπλζε Δπηρείξεζεο

Οδόο:
Σαρ.Κώδηθαο:

Αξηζκόο: 1. Σειεθώλνπ 2. Φαμ

Πόιε/θνηλόηεηα:

1.

2.

5 Έλεγσορ
Βεβαησζείηε όηη έρεηε επηζπλάςεη:
Γηα ην πξόζσπν πνπ νθείιεη λα πιεξνί γηα ηελ επηρείξεζε ηελ πξνϋπόζεζε (α) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ, πηζηνπνηεηηθό ιεπθνύ πνηληθνύ κεηξώνπ από ηνλ
Αξρεγό Αζηπλνκίαο [άξζξν 6(2)]

Τπεύζπλε δήισζε όηη ε Δπηρείξεζε θαηέρεη ρώξνπο ζηάζκεπζεο ζύκθσλα κε ηελ

πξνϋπόζεζε (β) ηνπ εδαθίνπ (Ι) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ

Δήλωζη
Γειώλσ όηη ζην παξόλ έληππν θαηέγξαςα όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί, όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη
νξζέο, από όηη γλσξίδσ, θαη όηη ην έληππν έρεη ζπκπιεξσζεί από εκέλα. Αληηιακβάλνκαη όηη νπνηαδήπνηε
ζθόπηκε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα κε ρνξεγεζεί ε δεηνύκελε έγθξηζε θαη όηη αλ
ρνξεγεζεί, απηή ζα αλαθιεζεί άκεζα.

θξαγίδα

Τπνγξαθή*

(ζε πεξίπσζε εηαηξείαο)

Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε ζηελ επηρείξεζε

Ηκεξνκελία

(ζε πεξίπησζε εηαηξείαο)

Εξοςζιοδόηηζη
Δμνπζηνδνηώ ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ όπσο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ θαίλεηαη ζηνλ
ηίηιν ηεο παξνύζαο γξαπηήο δήισζεο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ κνπ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαξίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
(Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην παξόλ έληππν.

