(Έληππν Αίηεζεο γηα Δηελέξγεηα Εξάλωλ ΝΠ)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ
(Αρ. Αίτησης Ν.Π. ………… ) – για σπηρεσιακή τρήση μόνο
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟ
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΟΤ (ζύκθωλα κε ην άξζξν 7)
(ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ εξάλνπ)

Πξνο ην Γεληθό Δηεπζπληή Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ /
Έπαξρν …………….(ζπκπιεξώλεηαη / δηαγξάθεηαη αλάινγα)
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
Τπόζηαζε:
ηνηρεία Πξνέδξνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ:
Ο – Η Όλνκα:
Επώλπκν:
Όλνκα Παηέξα:
Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα Μεηέξαο:
Επώλπκν Μεηέξαο:
Τπεθνόηεηα:
Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:

Α.Φ.Μ:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
Σόπνο Γέλλεζεο:
Σόπνο Οηθίαο:
Οδόο:
Αξηζ:
ΣΚ:
Σει:

Fax:
Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Εmail):
Αξ. Μεηξώνπ Εγγξαθήο (επηζπλάπηεηαη):
Αξ. Φ.Π.Α.:
Δηεύζπλζε λνκηθνύ πξνζώπνπ:
Πξόεδξνο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζωπνο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ:
Τπνγξαθή
Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο :
θξαγίδα λνκηθνύ πξνζώπνπ:

Εγώ ν ………………………………..……………………., δειώλω όηη πξνηίζεκαη λα
δηελεξγήζω έξαλν ζύκθωλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Δηελέξγεηαο Εξάλωλ Νόκνπ,
όπωο θαηαγξάθεηαη πην θάηω;
(α)

Ο έξαλνο ζα δηελεξγεζεί ππέξ ..... …………………………………………………

(β)

Ο έξαλνο ζα γίλεη κε ηνλ εμήο ηξόπν: ………………………………………..…….

(γ)

Ο έξαλνο ζα γίλεη ζηηο ……………………………………………. (θαζνξίδεηαη
επαθξηβώο ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο). (ε νξγαλωκέλνπο θνξείο είλαη
δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο δηάξθεηαο κέρξη έμη κελώλ, κε νπνηνπζδήπνηε εηδηθνύο
όξνπο ήζειε ζέζεη ε Αξρή Αδεηώλ).

(δ)

Η πεξηνρή ζηελ νπνία ζα γίλεη ν έξαλνο ζα είλαη ………………………………….

(ε)

Ο αξηζκόο ηωλ εξαληζηώλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο …………..……………………

(ζη)

Σν ζρήκα ηνπ εκβιήκαηνο ή ηνπ ζήκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη
όπωο ην δείγκα πνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ αίηεζε.

(δ)

Επηζπλάπηεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ / δξάζεωλ πνπ έρνπλ
αλαιεθζεί / πινπνηεζεί από ηνπο αηηεηέο, θαηά ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, από ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο παξνύζαο αίηεζεο, κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ έρνπλ
επωκηζζεί.

(ε)

Γλωξίδω όηη απαγνξεύεηαη ε δηελέξγεηα εξάλνπ έλαληη ακνηβήο ή πξνκήζεηαο από
νπνηνδήπνηε πξόζωπν ή δηαθεκηζηηθό γξαθείν, εθηόο θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Εζωηεξηθώλ θαη δειώλω ππεύζπλα όηη δελ ζα εκπιαθεί νπνηνδήπνηε
πξόζωπν ή δηαθεκηζηηθό γξαθείν, έλαληη ακνηβήο ή πξνκήζεηαο / παξαθαιώ
όπωο εμαζθαιηζηεί ε απαηηνύκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Εζωηεξηθώλ γηα ηελ
εκπινθή ηνπ/ηωλ …………………………………………………… (πξνζώπνπ/ωλ
ή δηαθεκηζηηθνύ γξαθείνπ), ηνπ/ηωλ νπνίνπ/ωλ ε ζπλνιηθή ακνηβή ζα
είλαη…………………………%. (δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηό 5% επί ηνπ
ζπλόινπ ηωλ εζόδωλ) (ζπκπιεξώλεηαη θαη δηαγξάθεηαη αλάινγα).

(ζ)

Δειώλω ππεύζπλα όηη θάζε εξαληζηήο ζα είλαη ππόινγνο ζε κέλα, γηα όια ηα
ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξώλεη, ν νπνίνο ζα εθδίδεη ζηνλ εξαληζηή απόδεημε
παξαιαβήο γηα θάζε πνζό.

(η)

Κάζε εξαληζηήο ζα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ εμνπζηνδόηεζεο ππνγξακκέλν
από κέλα, ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα πνπ εγθξίζεθε γηα ηνλ έξαλν.

(θ)

Ωο δηνξγαλωηήο ηνπ εξάλνπ δεζκεύνκαη λα ηεξώ θαη λα ππνβάιω ζηελ Αξρή
Αδεηώλ ηξηάληα (30) κέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ εξάλνπ ,αθξηβή ινγαξηαζκό εζόδωλ
θαη εμόδωλ ηνλ νπνίν λα δεκνζηεύζω ζε δύν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο.

(ι)

Σα θνπηηά ή δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ έξαλν ζα παξαδίδνληαη ζε κέλα ή
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν κνπ, από ην πξόζωπν πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο
θύιαμεο ηνπο θαη ζα εθδίδεηαη απόδεημε παξαιαβήο.

(κ)

ε πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θνπηηά ε δνρεία, γηα ηα ρξήκαηα πνπ
εηζπξάηηνληαη, ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή απόδεημε είζπξαμεο.

(λ)

Γλωξίδω όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ζε πξόζωπα ειηθίαο θάηω ηωλ 16 εηώλ λα
ελεξγνύλ ωο εξαληζηέο θαη γηα πξόζωπα ειηθίαο κεηαμύ 16 θαη 18 εηώλ,
απαηηείηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηωλ γνλέωλ ή θεδεκόλωλ ηνπο.

(μ)

Καλέλα πξόζωπν πνπ παίξλεη κέξνο ζηε δηελέξγεηα ηνπ εξάλνπ δελ ζα
παξεκπνδίδεη κ’ νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ ηξνραία θίλεζε ή πξόζωπα πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην νδηθό δίθηπν ή δεκόζηνπο ρώξνπο θαη δελ ζα
εθθνβίδεη ή απεηιεί ή αζθεί νπνηαδήπνηε πίεζε ή πξνθαιεί νπνηαδήπνηε
ελόριεζε ζε νπνηνδήπνηε πξόζωπν.

(ν)

Η άδεηα δελ ρνξεγείηαη αλ θαηά ηε γλώκε ηεο Αξρήο Αδεηώλ, ν ζθνπόο ηνπ
εξάλνπ είλαη παξάλνκνο, εηθνληθόο ή απαξάδεθηνο γηα ιόγνπο δεκόζηαο
πνιηηηθήο ή ν ζθνπόο ηνπ εμππεξεηείηαη από Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή.

-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΙΣΗΗ AΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΑΝΟΤ

Να ζπκπιεξωζεί από ηνλ/ηελ αηηεηή / αηηήηξηα γηα λα ηνπ επηζηξαθεί ην απόθνκκα θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο ζθξαγηζκέλν

(Αρ. Αίτησης : Ν.Π. ……../2014 )
Ολνκαηεπώλπκν ………………………………………………………………………………………………………
Αξ. Σαπηόηεηαο …………………………………………. ……………………………………………………………
Δηελέξγεηα Εξάλνπ ππέξ ………………………………..…………….……….. ζηηο …………….. - ………..……
Τπνγξαθή Παξαιήπηε …………….……..
Ηκεξ. ……………………….

θξαγίδα

