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Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Καλαβασό 
 

Αίτηση για δικαίωμα χρήσης περιπτέρου food & drinks 

 
Προς: Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού 

 
Όνομα Αιτητή/τριας:……………..……………………………….. 

 
Όνομα επιχείρησης τροφίμων που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο επιχειρήσεων  

τροφίμων που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας (να επισυναφθεί αντίγραφο ισχύουσας καταχώρησης στο Μητρώο 

επιχειρήσεων  τροφίμων) στο όνομα του Αιτητή/τριας: ………………………………..  

 
Αριθμός Ταυτότητας Αιτητή/τριας ή Αρ. Εγγραφής Αιτήτριας εταιρείας: 

 

………………………………………………………… 

 
Κινητό τηλέφωνο:…………………..………………. 

 
Email:………………………………………………….. 

 
Αφού μελετήσαμε τους όρους της πρόσκλησης για υποβολή αίτησης για δικαίωμα 

χρήσης περιπτέρου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό τους οποίους αποδεχόμαστε 

υποβάλλουμε αίτηση για παραχώρηση περιπτέρου Food & Drinks. 

 
Κατηγορία Προϊόντων 
 
Παρακαλώ σημειώστε στον πιο κάτω πίνακα μόνο ΜΙΑ κατηγορία προϊόντων που 

μπορείτε να παρέχετε για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Σημειώνεται ότι θα πρέπει 

απαραίτητα να επισυναφθεί ολοκληρωμένη λίστα με τα παρεχόμενα προϊόντα, 

σχετική περιγραφή τους και τιμοκατάλογος. 

 
Κατηγορία Προϊόντων 

1 Κρέπες & Πίτες (γλυκές και αλμυρές – 

μπορεί να περιλαμβάνει και βάφλες / 

βαφλάκια, περιλαμβάνει και πίτες της 

σάτζιης ή πίτες με μέλι (τρυπητές) με 

διάφορα είδη κυπριακού μελιού, κυπριακά 

τυριά, κυπριακή σοκολάτα και άλλα 

κυπριακά προϊόντα) 
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2 Σούπες (περιλαμβάνει     

αυγολέμονη, τραχανά,  κολοκυθόσουπα, 

ντοματόσουπα    και χορτόσουπα – να  

προσφέρονται τουλάχιστον 3 είδη κάθε 

μέρα εκ των οποίων το ένα να  είναι 

οπωσδήποτε χορτοφαγικό – να 

προσφέρεται παραδοσιακό ψωμί, 

δαχτυλιά, αρκατένο ή άλλο) 

 

3 Ξηροί καρποί (περιλαμβάνει   

ζεστά κάστανα, παστά φρούτα με και 

χωρίς ζάχαρη, κυδωνόπαστο, 

ξηρούς καρπούς, σουτζούκο κλπ) 

 

4 Vegan Kiosk (περιλαμβάνει φαγητά 

vegan εκτός σούπες – 

μπορεί να είναι και διαφορετικά 
κάθε μέρα – να υπάρχουν επιλογές από 

σαλάτες, όσπρια, επιλογές τόσο για 

χορτοφάγους όσο και για vegan καθώς 

και για άτομα με δυσανεξίες (χωρίς αυγά, 

χωρίς 

ζάχαρη, χωρίς γλουτένη κλπ) 
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Ζεστά Ποτά (περιλαμβάνει κυπριακό 

καφέ σε χόβολη/ ούτζιακκι, τσάι-κυπριακά 

βότανα και άλλων ειδών τσάγια-, 

espresso  με διαφόρων ειδών γάλα  

(κανονικό, καρύδας, σόγιας άπαχο  κλπ) 

και ζάχαρη (φρουκτόζη,  καστανή ζάχαρη, 

στέβια, γλυκαντικά), σουμάδα, ζεστή 

σοκολάτα με διάφορα αρώματα) 

Κρύα ποτά (περιλαμβάνει νερό, 

φρέσκους χυμούς με φρούτα εποχής και 

λαχανικά, φρέσκα λεμονάδα με δυόσμο/ 

ροδοπέταλα, φρέσκια πορτοκαλάδα, 

λεβαντάδα, φρέσκια μανταρινάδα κ.α., 

γάλα με 

φυσικό τριαντάφυλλο, αναψυκτικά) 

Gluhwein, Filfar (περιλαμβάνει κυπριακά 

κόκτειλς, κυπριακά λικέρ με φουντούκι, 

δαμάσκηνο, λεβάντα, ρόδι, ροδή 

δαμασκηνή 

Αγρού, καρυδάκι κ.α.) 

 

Σε όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις για διατροφικές 

αλλεργίες. 
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Στελέχωση Περιπτέρου 
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα άτομα που θα εργαστούν/ στελεχώνουν το 

περίπτερο, τις ημέρες που θα παρευρίσκονται καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ως ο 

πιο κάτω πίνακας. Να καλυφθεί όλη η περίοδος λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου 

χωριού. 

 

Σε όλους όσοι θα στελεχώνουν τα περίπτερα θα παραχωρηθούν από το 

Υφυπουργείο επαγγελματικές ποδιές, μάσκες και καπέλα με το λογότυπο του 

Χριστουγεννιάτικου Χωριού. 
 
 

Ονοματεπώνυμο Αρ. 

Ταυτότητας 

Κινητό 

τηλέφωνο 

Ημερομηνίες 

στελέχωσης 

 (π.χ. 10/12/22–

18/12/22) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και ότι σε περίπτωση  που θα 

μου παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης περιπτέρου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα 

καταβάλω ως εγγύηση το ποσό των €500 και θα τηρώ πιστά τους όρους χρήσης του 

περιπτέρου Food & Drinks που αναφέρονται στα έγγραφα της παρούσας 

πρόσκλησης για υποβολή αίτησης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

περιπτέρων. 

 

Υπογραφή αιτητή/τριας ή εκπροσώπου του αιτητή/τριας: 

............................................. 

 
Ιδιότητα υπογράφοντος: ................................................. 

 
Όνομα υπογράφοντος: .................................................. 
 
Ημερομηνία: …………………………………………… 


