
Α Ι Τ Η Σ Η-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Άρθρο 8 του Ν.1599/1986) 

 
Προς:Δήμο Πύδνας-Κολινδρού 
 
Παρακαλώ όπως απαλλαγώ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος  φωτισμού και καθαριότητας 
σύμφωνα με  την παρ. 9 του άρθρ. 37 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ  68/τ. Α’/20-
03-2020 για το χρονικό διάστημα που είχε διακοπεί η λειτουργία της Επιχείρησής μου με τα 
κάτωθι στοιχεία: 
Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ως δήλωση στο πρόγραμμα Εργάνη) 
 

Επώνυμο       Όνομα      
Επωνυμία            
Έδρα /Διεύθυνση          
Οδός:             
Τ.Κ.        FAX:     ΚΑΔ:   
Σταθερό Τηλέφωνο:     Κινητό:     
ΑΦΜ:      Δ.Ο.Υ    Email:    
Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ(όπως αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος)    
 
Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος:   /    /  
Γ. Περίοδος διακοπής λειτουργίας/Εργάνη- Αριθ.Πρωτ. Εργάνη :   
Προσοχή : Η ημερομηνία λήξη της  απαγόρευσης εφόσον έχει δοθεί από το 
υπουργείο. 
 ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
(Δηλώνεται η περίοδος όπως δηλώθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Εάν η επιχείρηση δεν υπέβαλλε 
δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, δηλώνεται  η επίσημη έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας  από το Υπουργείο 
για την κατηγορία και τους ΚΑΔ που ανήκει η Επιχείρηση καθώς και η πρώτη σελίδα από το Ε3)  
Συνημμένα δικαιολογητικά: 
Προς εξέταση και έγκριση της αίτησης μου σας καταθέτω τα κάτωθι απαραίτητα ευανάγνωστα 
δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφα του τελευταίου  λογαριασμού(όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου. 
 Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο 

προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της( 
και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής )  

 Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης( print screen-screenshot ) από το ΕΡΓΑΝΗ. 
 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης από ΤΑΧΙSNET και αντίγραφο της Περιοδικής Δήλωσης 

ΦΠΑ Α΄ Τριμήνου 2021. 
Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/86, για ψευδή δήλωση, ΔΗΛΩΝΩ ότι τα στοιχεία που αναγράφω είναι αληθή. Έλαβα 
γνώση ότι: 1) Κατά την εξέταση της αίτησης μου μπορεί να μου ζητηθεί η προσκόμιση επιπλέον 
δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων και 2)  Η ενημέρωση μου μπορεί να γίνει με χρήση είτε email,τηλεφωνικώς. 

Κατάθεση Δικαιολογητικών                                     Για την Επιχείρηση 
      Emai:aiginio@otenet.gr                                         Σφραγίδα /Υπογραφή 


