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ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986) 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ   

……………..……..…  
……..…/ 07/ 2020 

Παρακαλώ όπως απαλλαγώ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού, σύμφωνα με το Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’ 68 /20-3-2020) και για το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση, με τα κάτωθι στοιχεία, τελούσε σε διακοπή 
λειτουργίας: 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ      Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ως δήλωση στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ 

Επώνυμο για Φ.Π  Όνομα  

ή Επωνυμία για Ν.Π  

Α.Φ.Μ           Δ.Ο.Υ  
 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το πρόσωπο με το οποίο θα επικοινωνήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου εάν χρειασθεί 

Επώνυμο  Όνομα  

Τηλέφωνο Σταθερό                           2 8 4       Κινητό* 6 9         

Email* 
 *🆘 Σημαντικά για την 

   ενημέρωση σας 
 

 

Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (όπως αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος) 

Αριθμός Παροχής  
Ηλεκτρικού Ρεύματος 5 ΚΕΝΟ 5 5 4 2 3 9 6 7 - 0 3 ΚΕΝΟ 5 

 

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΕΡΓΑΝΗ* ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΣΕ ΕΡΓΑΝΗ  

ΑΠΟ ____  _____ / ___ ___ / 2020 ΕΩΣ ____  ___ / ___ ___ / 2020  Προσοχή: Η ημερομηνία λήξης της 
απαγόρευσης από το Υπουργείο 

*Όπως δηλώθηκε στην δήλωση στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Προς εξέταση και έγκριση της αίτησης μου σας καταθέτω τα κάτωθι απαραίτητα ευανάγνωστα δικαιολογητικά: 

☑ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ αντίγραφο  του τελευταίου λογαριασμού (όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου  

     Εάν στον λογαριασμό δεν υπάρχει σήμανση εξόφλησης να προσκομιστεί και η απόδειξη εξόφλησης πχ τράπεζας 

☑ Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της  
     επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της (και η ημερομηνία έναρξη της διακοπής). 

     ⚠ Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen - screenshot) από το ΕΡΓΑΝΗ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ 
• Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της  παρ.6 του άρθρο 22 
του Ν.1599/86, για ψευδή δήλωση, ΔΗΛΩΝΩ ότι τα στοιχεία που αναγράφω είναι αληθή. 
• Κατά την πλήρη διακοπή των εργασιών η επιχείρηση δεν λειτουργούσε με «παράδοση κατ’ οίκον»  
  (Αφορά μόνο επιχειρήσεις  υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
• 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, SMS, επιστολής. 
• Παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7&9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/679/2016 
και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Δήμο Ιεράπετρας και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία 
και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 

 

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών :  
Πρωτόκολλο Δήμου (στο ισόγειο του δημαρχείου, δίπλα από ταμείο) 

⌛ Έως 31 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή 
🕑 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες μόνο 08:00 – 14:00 

 Ιεράπετρα   ………… / 07 / 2020 
Ο – Η Δηλ….& Αιτ..… 

✎__________________________ 

(Υπογραφή και σφραγίδα για τα Ν.Π) 

 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ 


