Δήμος Ιδαλίου
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ,
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ή ΑΛΛΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ, Ν.111/1985, ΆΡΘΡΑ 112-117
(Ο Περί Δήμων Νόμος, Ν.111/1985, άρθρο 112-117)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ:
1. Όνομα αιτητή: ……………………………………………………………………………
2. Διεύθυνση ( για αλληλογραφία):
Οδός:……………………………….……………………. Αριθμός: …...………………….
Ταχυδρομικός Κώδικας: ……..…………………… Περιοχή : ……………..…………….
Τ.Θ.: ………………… Ταχ.Κώδικας:……………. Περιοχή: …………….………………
E-mail: ………………………………………………………………………………..
3. Τηλέφωνο: ………………………………….. Τηλεομοιότυπο: ………………………..
4. Αρ.Ταυτότητας/Εγγραφής Νομ.Προσώπου: ...………………………………………...
5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, να δηλωθούν τα στοιχεία του κατά νόμο
υπεύθυνου προσώπου:
5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, να δηλωθούν τα στοιχεία του κατά νόμο
υπεύθυνου προσώπου:
Όνοματεπώνυμο διευθυντή: ………………………………………………………..
Αρ.Ταυτότητας διευθυντή: ………………………………………………………….
Διεύθυνση διαμονής διευθυντή: ……………………………………………………
6. Αρ.Απασχολούμενου προσωπικού: ……………………………………………………
7.Διάρκεια Αιτούμενης Άδειας: Ετήσια/ Εξάμηνιαία

(Διαγράψτε ανάλογα)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ:
1. Κατηγορία χρήσης υποστατικού/επιχείρησης: ………………………………………...
2. Κύκλος εργασιών επιχείρησης: …………………………………………………………
3. Επωνυμία υποστατικού/επιχείρησης: ………………………………………………….
4. Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου λειτουργίας υποστατικού/επιχείρησης: …..................
…………………………………………………………………………………………………
5.Διεύθυνση υποστατικού/επιχείρησης: ………………………………………………….
6. Κτηματολογικά στοιχεία
Ενορία: …………………………………..
Αρ.Εγγραφής: …………………………… Φύλλο/Σχέδιο: …………………………...
Τμήμα: …………………………………… Αρ.τεμαχίου: …………………………….
7. Αδειούχα χρήση υποστατικού: ………………………………………
(σύμφωνα με την Άδεια Οικοδομής)

Αρ.Άδειας Οικοδομής: …………………………………………………….

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΤΛ:
1. Επωνυμία υποστατικού/επιχείρησης: ………………………………………………….
2. Είδος χώρου ή αλλου υποστατικού: ……………………………………………………
3. Διεύθυνση χώρου ή άλλου υποστατικού: ……………………………………………...
4. Είδος παράστασης: ………………………………………………………………………
5. Ημερομηνία/ες διεξαγωγής: ……………………………………………………………..
6. Είδη τροφίμων προς διάθεση: …………………………………………………………..
Υπογραφή Αιτητή: …………………………………… Ημερομηνία: ……………….
Σφραγίδα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου): ………………………………………..
Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα: (PENDING)
1. Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής και Πιστοποιητικό Έγκρισης
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή υποστατικού
3. Πρωτότυπη Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Αναψυχής από τον ΚΟΤ(όπου απαιτείται)
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού από την Υγειονομική Υπηρεσία (όπου εφαρμόζεται το
άρθρο 112(ε)
5. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας
6. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
7. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας
ή χώρου ή αντίσκηνου με τον ιδιοκτήτη (όπου εφαρμόζεται)
8. Κατάλογος εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
Σημειώσεις:
1)

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες προϋποθέσεις, οι

οποίες όμως θα έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων και θα έχουν δημοσιευθεί.
2) Αίτηση για χορήγηση άδειας για χρησιμοποίηση οικοδομής για:
α)

θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή μουσική παράσταση ή για

οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική δραστηριότητα ή για
οποιοδήποτε θέαμα στο οποίο το κοινό γίνεται δεκτό, ή
β) ως μουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξάρτητα αν διαθέτει ζωντανή μουσική ή
όχι ως δισκοθήκη, καμπαρέ, μπυραρία, μπάρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό του
οποίου το εμβαδόν είναι πέραν των 50τ.μ ή
γ) ως εστιατόριο, ταβέρνα σνακ μπάρ, καφετερία, πιτσαρία ή για άλλο
συναφή σκοπό όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή πόσης του οποίου το
εμβαδόν είναι πέραν των 50τ.μ ή
δ) ως λούνα πάρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής όπου
διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
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