ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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1390 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Όνομα Αιτητή (βλ. σημ. 2)…………………………………………………………………

2.

Διεύθυνση Αιτητή…………………………………………………………. Τηλ…………..

3.

Αρχιτέκτονας……………………………………………………………… Τηλ………….

4.

Αρ. Φακ. ΚΟΤ/ Υφυπουργείου Τουρισμού…………………………………………

5.

Λεπτομέρειες του προς αξιοποίηση γηπέδου

6.

(α)

Αριθμός Τεμαχίου …………………………………………………………………

(β)

Φύλλο/Σχέδιο ..………………………………………………………………….

(γ)

Αρμόδια Τοπική Αρχή: Δήμος ………………………… Έπαρχος ………………

(δ)

Αρ. Πολεοδομικής Αδείας .……………………………………………………….

Λεπτομέρειες της προτεινόμενης επιχείρησης
(α)

Προτεινόμενη ονομασία .……………………………………………………………

(β)

Διεύθυνση προτεινόμενου Κέντρου ..……………………………………………

(γ)

Αιτούμενη

κατηγορία

Μπυραρία,

Μπαρ,

Κέντρου (Εστιατόριο,
Μουσικοχορευτικό,

Ταβέρνα,

Δισκοθήκη,

Καφετηρία,

Καμπαρέ,

Πιτσαρία,

Σνακ

Μπαρ)

.........................................................................................................…………..
(δ)

Εμβαδόν κοινόχρηστης αίθουσας (καθαρό) ....................................................

(ε)

Εμβαδόν υπαίθριου χώρου εστίασης (αν υπάρχει) .........................................

(στ)

Εμβαδόν κουζίνας ή παρασκευαστηρίου .........................................................

(ζ)

Προσφερόμενες υπηρεσίες (π.χ. φαγητά, ποτά, χορός, καλλιτεχνικό πρόγραμμα
κλπ) …………………………………………………………………….

7.

Γενικές πληροφορίες
(α)

Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης οικοδομής σε Κέντρο, αναφέρατε την
προηγούμενη χρήση (π.χ. κατάστημα, οικία, αποθήκη, κλπ) .…………….
..........................................................................................................................
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(β)

Υπολογιζόμενη αποπεράτωση εργασιών και έναρξη λειτουργίας του κέντρου
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(γ)

Διάφορα (λοιπές πληροφορίες)…………………………………………………….
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

………………………………
Ημερομηνία

……………………………..
Υπογραφή Αιτητή
(Σε περίπτωση εταιρείας η υπογραφή
να συνοδεύεται με τη σφραγίδα της
εταιρείας)

Σημείωση 1:
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:
(α)

Πολεοδομική Άδεια (πρωτότυπο με τους τεθέντες όρους συν ένα αντίγραφο και των δύο).

(β)

Τα πρωτότυπα σφραγισθέντα από την Πολεοδομία σχέδια (κατόψεις μόνο) συν 4
αντίγραφα αυτών.

Σημείωση 2:
Αιτητής πρέπει να είναι πάντοτε ο ιδιοκτήτης του γηπέδου ή αν πρόκειται για μετατροπή
υφιστάμενης οικοδομής ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.
Σημείωση 3:
Η αιτούμενη κατηγορία πρέπει να είναι η εγκεκριμένη από την Πολεοδομική Αρχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ - ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Δηλώνω ότι αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το Υφυπουργείο
Τουρισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001. Κατανοώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα,
τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο, θα τύχουν εμπιστευτικής και απόρρητης επεξεργασίας
σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα του Υφυπουργείου
Τουρισμού, για σκοπούς έγκρισης Σχεδίων Κέντρου Αναψυχής.

Ημερομηνία……………………………
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Υπογραφή αιτητή/τριας………………………………

Σελ.:2/2

