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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
(Κανονισµός 3) 

 
ΤΥΠΟΣ  ΧΧΙΙ 

Κανονισµός 50Γ(1) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 
(Κανονισµός 50Γ(2)(α) των Περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 έως 2001) 
 
Α. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο δηλώσατε: 
 
 ´Ονοµα: ………………………………………………………………….. 
 ∆ιεύθυνση κατοικίας: ………………………………………………….. 
 Ηµεροµηνία και τόπος γεννήσεως: …………………………………… 
 Αριθµός ταυτότητας: …………………………………………………… 
 ∆ιεύθυνση υποστατικού συνεργείου: 
 ……………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………. 
 Τηλ.: ………………………………. Φαξ: ……………………………… 
 
Β. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δηλώσατε: 
 
 ´Ονοµα εταιρείας: ………………………………………………………. 
 Αριθµός εγγραφής: ……………………………………………………… 
 ∆ιεύθυνση υποστατικού συνεργείου: 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 Τηλ.: ……………………………….. Φαξ: ……………………………… 
Γ.  

Ονοµατεπώνυµο διευθυντών Ηµερ. και τόπος 
γεννήσεως 

Αρ. ταυτότητας 

………………………………….. …………………... ………………… 
………………………………….. …………………... ………………… 
………………………………….. …………………... ………………… 

 
Ονοµατεπώνυµο µετόχων Ηµερ. και τόπος 

γεννήσεως 
Αρ. ταυτότητας 

………………………………….. …………………... ………………… 
………………………………….. …………………... ………………… 
………………………………….. …………………... ………………… 

Επισυνάψετε πιστοποιητικό εγγραφής και πρόσφατο πιστοποιητικό µετόχων και 
διευθυντών από τον ´Εφορο Εταιρειών. 
 
∆. Περιγραφή υπόστεγου: 
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  …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 ……………………………….. 
 
 ∆ιαστάσεις δαπέδου (ωφέλιµος χώρος): ……………………………… 
 Ακάλυπτοι χώροι: ………………………………………………………. 
 Επισυνάψατε σχέδια κάτοψης υποστατικού σε κλίµακα 1:100 
 
Ζ. Στοιχεία ελάχιστου εξοπλισµού: 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………….. 
Επισυνάψετε βεβαίωση από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος 
βαθµονόµησης ότι το µηχάνηµα δύναται να διεξάγει βαθµονόµηση σε συσκευές 
περιορισµού της ταχύτητας που εγκαθίστανται σε οχήµατα κατηγορίας Μ3 και 
Ν3. 

 
Η. Στοιχεία ελάχιστου προσωπικού: 
 1.  Ονοµατεπώνυµο ………………………………………………………. 
 2.  Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων ………………………………………. 
 3.  Ειδικότητα …………………………………………………………….. 
 
 Επισυνάψετε τα ακόλουθα: 

1). Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του τεχνίτη συσκευών περιορισµού της 
ταχύτητας ή σχετική βεβαίωση από την εταιρεία που εκπαιδεύτηκε, 
2).  Αντίγραφο/α σχετικού/ων διπλώµατος/ων του τεχνίτη συσκευών 
περιορισµού της ταχύτητας ή/και αποδεικτικά σχετική πείρας. 
 

Για υπηρεσιακή χρήση 
 

Εγκρίνεται µε τους ακόλουθους όρους / ∆εν εγκρίνεται 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις ………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Υπογραφή: ………………………………………… 
Ηµεροµηνία : ……………………………………… 
Εξουσιοδότηση µε αριθµό: ……………………… 

 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΣ  ΧΧΙΙΙ 
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