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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:
1.
2.

Αριθμός Φακέλου άδειας «οικοδομής» : ............................................................................................................
Στοιχεία αιτητή / ιδιοκτήτη:
(α) Ονοματεπώνυμο: .........................................................................................................................................................................................
(β) Όνομα Εταιρείας:..........................................................................................................................................................................................
(γ) Αρ. Ταυτότητας: ...............................................................

Αρ. Μητρώου Εταιρείας:................................................................................

(δ) Διεύθυνση: ...................................................................................................................................................................................................
Ταχ. Κώδικας: ..................................................................

3.

Τηλ.: ............................................

Φαξ. : ..................................................

Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος (αν υπάρχει)
(α) Ονοματεπώνυμο:..........................................................................................................................................................................................
(β) Διεύθυνση: ...................................................................................................................................................................................................
Ταχ. Κώδικας: ...................................................................

4.

Τηλ.:.............................................

Φαξ.: ...................................................

Στοιχεία Τεμαχίου
Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής:........................................................................................
Διεύθυνση

6.

Φαξ.: ...................................................

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :....................................................................................................................................................................
Ταχ. Κώδικας: ..................................................................

5.

Τηλ. :...........................................

Ενορία / Περιοχή

Αρ. Σχεδίου
(Φύλλο / Σχέδιο)

Ημερομηνία Εγγραφής:.........................................
Τμήμα

Αρ. Τεμαχίου

Εμβαδόν Τεμαχίου

Δήλωση αιτητή
Απευθύνομαι δυνάμει του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, και αιτούμαι την ανανέωση της άδειας, τα
στοιχεία της οποίας δίνονται ανωτέρω. Συναφώς δηλώνω ότι είμαι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο θα ανεγερθεί η αιτούμενη,
για ανανέωση άδειας, ανάπτυξη και επίσης ότι ( σημειώστε με √ ότι ισχύει ) :
Ο τίτλος ιδιοκτησίας που επισυνάπτεται δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή, δεν φέρει οποιαδήποτε υποθήκη ή εμπράγματο βάρος
Το τεμάχιο είναι υποθηκευμένο και επισυνάπτεται δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση για την
αιτούμενη ανανέωση της άδειας
Για τις ίδιες εργασίες έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια με Αρ.....................................................η οποία λήγει στις ......................................
Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται η άδεια άρχισαν αλλά δεν συμπληρώθηκαν, είναι ουσιαστικές και τελούν υπό ενεργό εκτέλεση
Επισυνάπτεται πιστοποιητικό έναρξης εργασιών από την οικεία πολεοδομική αρχή
Οι εργασίες δεν άρχισαν λόγω μη έγκαιρης οροθέτησης του τεμαχίου γης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ( αφορά
εργασίες διάνοιξης ή κατασκευής οδού ή διαχωρισμού γης σε οικόπεδα )
Οι εργασίες δεν άρχισαν λόγω του ότι εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων διαδικασία για την ανάκτηση του
ακινήτου

Α/α
1

Όνομα Αιτητή / Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Αρ. Ταυτότητας

Υπογραφή Αιτητή / Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

2
3
4.
5

7.

Ημερομηνία: ...........................................................

8.

Σφραγίδα .......................................................................................
(σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία ή Οργανισμός)

