ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία

Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης
για Ηλεκτρικά Οχήματα
Προς Δήμο Λεμεσού
Επώνυμο

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε κάρτα στάθμευσης
για ηλεκτρικά οχήματα, για το όχημα
με αριθμούς εγγραφής

Όνομα
Πατρώνυμο

ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός Ταυτότητας

Έχω ενημερωθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
παρέχω με την παρούσα αίτηση και τυχόν έγγραφα που

Τηλέφωνο σταθερό

Τηλέφωνο κινητό

επισυνάπτονται σε αυτή θα επεξεργαστούν από το Δήμο
Λεμεσού για σκοπούς εξέτασης της παρούσας αίτησης για
παραχώρηση ειδικής άδειας στάθμευσης σύμφωνα με τις

E-mail

Διεύθυνση Κατοικίας

διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.
Έχω επίσης ενημερωθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία

Οδός

επιθυμώ να λάβω περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα
δεδομένα τα οποία διατηρεί ο Δήμος Λεμεσού ή εάν επιθυμώ να

Αριθμός

Τ.Κ.

Όροφος

Διαμέρισμα

Πολυκατοικία

Μονοκατοικία

Στοιχεία Οχήματος

εξασκήσω το δικαίωμα πρόσβασης, και/ή διόρθωσης, και/ή
διαγραφής των δεδομένων μου και/ή το δικαίωμα στον
περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων μου μπορώ να
αποταθώ γραπτώς στη διεύθυνση:
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23, Τ.Κ 3036 Λεμεσός ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση admin@limassolmunicipal.com.cy ή
μέσω τηλεομοιότυπου 25749682

ή δια χειρός στο γραφείο

Εξυπηρέτησης Δημοτών στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Αριθμός Εγγραφής
Μάρκα
Χρώμα

Ο/Η Αρμόδιος Υπάλληλος

Ο/Η Αιτ

Υπογραφή

Υπογραφή

Μοντέλο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ηλεκτρικού οχήματος στο όνομα του αιτητή.
Απόδειξη Λογαριασμού κοινής ωφελείας (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας) στο όνομα του αιτητή
με διεύθυνση εντός των Δημοτικών ορίων Δήμου Λεμεσού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται
περαιτέρω διευκρίνιση στοιχείων.
2. Η Υπηρεσία μπορεί να διακόψει την ισχύ της κάρτας ανά πάσα στιγμή, όταν αποδεδειγμένα δεν συντρέχουν
οι λόγοι ύπαρξης της.
3. H παραλαβή της κάρτας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση της υπ' αριθμό ………………… κάρτας στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα.

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση της κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου.

Ενέκρινε
Ο/Η

Παρέδωσε
Ο/Η

Παρέλαβε
Ο/Η

