ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(Έντ. ΤΟΜ 12)

Αίτηση για Ακινητοποίηση Μηχανοκίνητου Οχήµατος
(Παράγραφος 9(α) του Μέρους Ι του Παραρτήµατος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων
και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου)
Στοιχεία Αιτητή

Name/Company

ID Number

΄Ονοµα / : …………………............….......…...................................... Αρ. Ταυτότητας / :………………….....
Εταιρεία
Αναφοράς

Accomodation/Postal address

∆ιεύθυνση ∆ιαµονής / :....................................................................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
Post Code
Ταχυδρ.Κώδικας : ……….....…………

Tel.

Fax

Email

Τηλέφωνο : ……………………….. Φάξ : ………………………. Ηλεκ. ∆ιεύθυνση : ………………………...
Στοιχεία Οχήµατος

Registration number

Make

Model Type

Αρ. Εγγραφής : …………………… Κατασκευή : ………………..……… Τύπος : ……………………………
Αίτηση
Με προσωπική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα
ότι επιθυµώ να ακινητοποιήσω το πιο πάνω όχηµα µου σύµφωνα µε τις διατάξεις της Παράγραφου 9(α) του
Μέρους Ι του Παραρτήµατος του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, σύµφωνα
Request
µε τα πιο κάτω: In my personal responsibility and knowing the consequences of the law of misrepresentation, I certify that want to immobilize the vehicle above in
accordance with the provisions of paragraph 9 (a) Part I of the Annex to the Motor Vehicle and Traffic Law Movement, in the following:

Period of incativity

From

Περίοδος Ακινητοποίησης

To
Από .................................................. Μέχρι ..................................................

∆ιεύθυνση Ακινητοποίησης

........................................................................................................................

Address where vehicle is kept

...........................................................................................................................
∆ηλώνω επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου ακινητοποίησης, δεν θα κυκλοφορώ το όχηµα µου και θα
γνωστοποιώ στον Έφορο τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης στην οποία θα βρίσκεται ακινητοποιηµένο. Γνωρίζω
επίσης ότι τα ακόλουθα:
• Aν παραβώ µε οποιοδήποτε τρόπο την υπεύθυνη δήλωση µου, ενδέχεται να υποχρεωθώ να καταβάλω το
τέλος κυκλοφορίας για ολόκληρη την περίοδο που το όχηµα µου είχε δηλωθεί ακινητοποιηµένο.
• Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος δεν ανανεωθεί για περίοδο τριών συνεχόµενων
ετών (συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου ακινητοποίησης), η εγγραφή του οχήµατος θα ακυρωθεί.
Επισυνάπτονταια) Ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος.
β) Έγκριση από την Αρχή Αδειών για ακινητοποίηση οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσης (όπου εφαρµόζεται).
I also declare that, during the period of restraint and do not release the vehicle and Iwill notify the Registrar of any change of address which will be immobilized.
Know that the following:
• If in any way violate the declaration, I may have to pay registration fee for the entire period that the vehicle was reported to be immobilized.
• If the registration of the vehicle is not renewed for three consecutive years (including the period of immobilization), registration of the vehicle will be cancelled
Attached;
Date
a)…………………………........................
Current registration of the vehicle.
Ηµεροµηνία: ……………………….
b) Approval
by
the
Licensing
Authority
for
vehicle
immobilization
Public
License
(where
applicable).
Υπογραφή Αιτητή

Signature

