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ΑΙΣΗΗ    

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ Δ.Υ. » 

 

Προς : 

      

          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  
                 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
    ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

…………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

πκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα Παηέρα:  Επώνσμο Παηέρα:  

Όνομα Μηηέρας:  Επώνσμο Μηηέρας :  

Αριθμός Δεληίοσ Τασηόηηηας:  Α.Φ.Μ. :  

Ημερομηνία Γέννηζης :  Τόπος Γέννηζης :  

Τόπος Καηοικίας :  Οδός : 
                                                  
Αριθμ.: 

Τηλέθωνο:  Fax: 

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Τατσδρομείοσ (Email)             

 

Παξαθαιώ γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο λένπ ηνπξηζηηθνύ ιεωθνξείνπ δεκνζίαο ρξήζεο                    

( Λ.Γ.Υ. ) ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ( για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ 

διοικηηικήρ ππάξηρ ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

 

Γειώλω όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα 

παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. 
 

 

                                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  
        
 
 
 

                  ( Υπογραθή ) 

 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΒΛΔΠΔΣΔ ΠΙΩ ΔΛΙΓΑ  



  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

1. Αίηεζε. 

2. Έγθξηζε ζέζεο ζε θπθινθνξία ιεωθνξείνπ Σνπξηζηηθνύ Γ.Υ. από ηνλ  Δ.Ο.Σ ( εηο δηπινύλ ). 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ( από ηνλ Δ.Ο.Σ. ). 

4. Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ΟΑΔΔ. 

5. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην ηνπ ιεωθνξείνπ κε απεξηόξηζηε αζθάιεηα επηβαηλόληωλ. 

6. Πηζηνπνηεηηθά Σειωληζκνύ απηνθηλήηνπ, ζπλνδεπόκελα από έγθξηζε ηύπνπ θαη   ζρεδηαγξάκκαηα 

ηνπ νρήκαηνο. 

7. Άδεηα Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ. 

8. Βηβιηάξην Μεηαβνιώλ. 

9. Παξάβνιν 100,00 ΔΤΡΩ ηξαπέδεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ( ζεκείωκα 

θαηαβνιήο δίλεηαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλωληώλ ). 

10. Γειηίν Σερληθνύ Διέγρνπ από ΚΣΔΟ ( όηαλ είλαη κεηαρεηξηζκέλν ). 

 

 

ΗΜΕΙΩΗ  

 

ε πεξίπηωζε αλαλέωζεο άδεηαο θπθινθνξίαο Γ.Υ. Σνπξηζηηθνύ Λεωθνξείνπ ιόγω κεηαβίβαζεο, ην 

δηθαηνινγεηηθό 6, αληηθαζίζηαηαη από ηα δηθαηνινγεηηθά κεηαβίβαζεο, ηζρύνλ Γ.Σ.Δ. ( ΚΣΔΟ ). 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 

ε πεξίπηωζε πνπ ε ππνβνιή ηωλ πην πάλω δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από άιιν πξόζωπν απαηηνύληαη 

επίζεο: 

1. Θεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε 

δεκόζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή. 

2. Δμνπζηνδόηεζε ( κε ζεώξεζε ππνγξαθήο από ηελ Αζηπλνκία ή νπνηαδήπνηε δεκόζηα, δεκνηηθή ή 

θνηλνηηθή αξρή ). 

 

 

 


