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Σαρ.Κώδηθαο:

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΣΜΗΜΑ  ΟΔΙΚΩΝ  ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

Όλνκα θπζηθνύ πξνζώπνπ

πξνρσξείζηε ζην ζεκείν 2 

ΠΡΟΟΧΗ ην παξόλ κέξνο λα ζπκπιεξσζεί κόλν αλ ε επηρείξεζε ζα είλαη λνκηθό πξόζσπν (εηαηξεία) 

δηαθνξεηηθά επηζηξέςηε ζην ζεκείν 1

Όλνκα Εηαηξείαο

Αξ.Απόδεημεο ηέινπο: …………………………….….                               

ΠΡΟΟΧΗ ην παξόλ κέξνο λα ζπκπιεξσζεί κόλν αλ ε επηρείξεζε ζα είλαη θπζηθό πξόζσπν δηαθνξεηηθά 

Επίζεην θπζηθνύ πξνζώπνπ

Γραπηή Δήλωζη
Για ηην Προζωρινή Άζκηζη ηοσ Επαγγέλμαηος ηης Παροτής Υπηρεζιών Εκμίζθωζης Οτημάηων Χωρίς Οδηγό

Γηα Επίζεκε Υξήζε Μόλν

Αξηζκόο:  1. Σειεθώλνπ    2. Φάμ

Πόιε/Κνηλόηεηα:

Αξηζκόο Εηαηξείαο

1. 2.

ΔΕΤΣΕΡΟ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

['Αξζξν 5(2)]

Ο ΠΕΡΙ  ΣΗ  ΕΚΜΙΘΩΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΥΩΡΙ ΟΔΗΓΟ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013

a

ηοιτεία Επιτείρηζης

Δηεύζπλζε Οδόο:

                      ?  Να ζσμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμμαηα και ζηα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

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.

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο γξαπηήο δήισζεο θαηαβάιιεηαη ηέινο €50.

Αξηζκόο ηαπηόηεηαο θπζηθνύ πξνζώπνπ

Αξρηθά ιεηηνπξγνύ πνπ παξάιαβε ηελ αίηεζε: 

………………………………………………………….          

Αξρηθά ιεηηνπξγνύ πνπ παξάιαβε ηελ αίηεζε: 

………………………………………………………….          
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Τπνγξαθή *

Ολνκαηεπώλπκν    θξαγίδα 

   (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο)

Ηκεξνκελία

Υποζημείωζη:



Εμνπζηνδνηώ ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ όπσο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

θαίλεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο παξνύζαο αίηεζεο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, 

δεδνκέλα πξνζσπηθνύ κνπ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Επεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην παξόλ 

έληππν.

Θέζε ζηνλ αδεηνύρν                        

(ζε πεξίπησζε εηαηξέηαο)

Να ππνγξαθεί από ηνλ ηδηνθηήηε, αλ ε επηρείξεζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, ή από ην γξακκαηέα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ην δηεπζύλνληα 

ζύκβνπιν ή ην δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, αλ ε επηρείξεζε δελ είλαη θπζηθό πξόζσπν. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε λα επηζπλαθζεί 

εμνπζηνδόηεζε από ην δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ή ην γξακκαηέα ηεο επηρείξεζεο.

Δειώλσ όηη ζην παξόλ έληππν θαηέγξαςα όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί, όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη νξζέο, απν ό,ηη 

γλσξίδσ, θαη όηη ην έληππν έρεη ζπκπιεξώζεη απν εκέλα. Αληηιακβάλνκαη όηη νπνηαδήπνηε ζθόπηκε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ζα 

έρεη σο ζπλέπεηα λα κε ρνξεγεζεί ε δεηνύκελε έγθξηζε θαη αλ ρνξεγεζεί, απηή ζα αλαθιεζεί άκεζα.

Δήλωζη

σνημμένα:

 Να επηζπλαθζεί θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα εθκηζζώλνληαη.

Καηάζηαζη με Οτήμαηα:
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