AK17 Χ
ΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιώ
παρ. 4 Ν. 1599/1986 )

Περιγραφή αιτήματος : « Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
Τουριστικού Λεωφορείου Δημοσίας
……..………………… ».

(1)
ΠΡΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Συμπληρώνεται απο την Υπ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα :

Επώνυμο :

Όνομα Πατέρα :

Επώνυμο Πατέρα :

Όνομα Μητέρας :

Επώνυμο Μητέρας :

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας :

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννησης (2)

:

Τόπος Γέννησης

Τόπος κατοικίας :

Οδός :

Τηλ.:

Αρ

Fax:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδ
:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (3)

(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικ

συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ :

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ :
Τηλ
:

ΑΡΙΘΜΟΣ:
Fax:

E – mail:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δη

Δεν καταδικάσθηκα για λιποταξία ή ανυποταξία στο Στρατό
Έλεγχος Δικαιολογητικών
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Για το γνήσιο της Υπογραφής

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ημερομηνία :

Ο–



( Υπ
AK17 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

(1)
Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2)
Αναγράφεται ολογράφως.
(3)
εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόμενο / η να καταθέσει την αίτηση ή / και να παραλάβει την τελική πράξη. ( Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος )
(4)
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με εγγραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(5)
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
(6)
Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ( αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.) για την διεκπεραίωση της υπόθεσής μου
.

ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΔΧ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

–ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1) ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση το παρόν έντυπο

ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση το παρόν έντυπο

Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης του εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του
καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο

Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης του εκπροσώπου με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του
καταστατικού (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο

του καταστατικού ή ΦΕΚΕξουσιοδότηση

ή πληρεξούσιο σε όποιο από
τα μέρη δεν παρίσταται.
2) Η μεταβίβαση και καταχώρηση στο βιβλίο μεταβολών γίνεται
από Συμβολαιογράφο Ν.2446/96 περί Τουριστικών λεωφορείων.
(δικαίωμα, γονική παροχή ή δωρεά ή κληρονομικό δικαίωμα )
προσκομίζοντας στην Υπηρεσία Επικυρωμένα όλα τα έγγραφα.
Όταν πρόκειται για χαριστική αιτία (γονική παροχή ,δωρεά ) για τη
επιβαλλόμενη εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% θα προσκομίζεται το σχετικό
διπλότυπο.
3) Έγκριση (Απόφαση )από το αρμόδιο γραφείο (ΕΟΤ) για
καινούργιο λεωφορείο σε αντικατάσταση του παλιού λόγω
ηλικίας ή Εγκριση για μεταβίβαση
ή αρχική χορήγηση

4) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΑΝΠΥ,για
Τουριστικό Γραφείο ή βεβαίωση ΟΑΕΕ για κάτοχο άδειας
ΤΕΟΜ.

του καταστατικού ή ΦΕΚΕξουσιοδότηση

5) Άδεια Λειτουργίας τουριστικού γραφείου από (ΕΟΤ).

5)Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ που αναφέρει αριθμό και ποσοστό του ή
των ΛΔΧ που απέκτησε μόνο για γραφεία ΤΕΟΜ.
6)Αδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατικών Μεταφορών.

6) Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την
Π.Ε Κοζάνης (ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ) σημείωμα από την
Υπηρεσία
7)Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη
ασφάλεια επιβαινόντων.
8) Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ που αναφέρει αριθμό και ποσοστό του ή
των ΛΔΧ που απέκτησε μόνο για γραφεία ΤΕΟΜ.

ή πληρεξούσιο σε όποιο από
τα μέρη δεν παρίσταται.
2)Έγκριση (Απόφαση )από το αρμόδιο γραφείο (ΕΟΤ) για
καινούργιο λεωφορείο σε αντικατάσταση του παλιού λόγω
ηλικίας ή Εγκριση για μεταβίβαση
ή αρχική χορήγηση


3)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΑΝΠΥ για Τουριστικό
Γραφείο ή βεβαίωση ΟΑΕΕ για κάτοχο άδειας ΤΕΟΜ.
4)Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη
ασφάλεια επιβαινόντων.

7) Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την
Π.Ε Κοζάνης (ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ).
8)Αρχική Χορήγηση Ειδικού Τουριστικού ή Αντικατάσταση
Αποχαρακτηρισμένου Α
ΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
α)Για καινούργιο όχημα : Έγκριση τύπου  Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης Εργοστασίου – ABS Πιστοποιητικά Ταχογράφου
και Κόφτη Επιθεώρηση από την Υπηρεσία.
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τεχνικό τμήμα)
β) Για μεταχειρισμένα εισαγωγής Δελτίο ΚΤΕΟ(φωτοαντίγραφο)
 Ξένη άδειαABS Πιστοποιητικά Ταχογράφου και
ΚόφτηΕπιθεώρηση από την Υπηρεσία.
Εάν δεν έχει έγκριση τύπου απαιτείται Ειδικός Έλεγχος Κτεο
(ειδικός διάδρομος) στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται
Επιθεώρηση.

9) Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος (οικονομική επιφάνεια ) για
το ποσό 9000€ 1ο αυτ/το και 5000€ για κάθε επόμενο.
0)
1
Όταν πρόκειται για χαριστική αιτία (γονική παροχή ,δωρεά )

για τη επιβαλλόμενη εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Ε 3% θα προσκομίζεται
το σχετικό διπλότυπο. (Ν.1759/88 αρ.33 παρ.3, όπως ισχύει). 
Η
μεταβίβαση πραγματοποιείται σε συμβολαιογράφο

Παρατηρήσεις :
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Έλεγχος Δικαιολογητικών

Για το γνήσιο της Υπογραφής
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ημερομηνία :

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ο – Η Δηλών



( Υπογραφή )
AK17 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

