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[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ1]

ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

[της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975]

(Δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π.)

Στοιχεία Αιτούντος

(Συμπληρώνονται όπως προκύπτουν από τα στοιχεία προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet)

Επωνυμία Επιχείρησης

Νομική Μορφή Επιχείρησης (πχ Ατομική 
Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. 
κλπ)

ΑΦΜ

Έδρα

Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΦΜ Νομίμου Εκπροσώπου

Διεύθυνση Νομίμου Εκπροσώπου

Τηλ Νομίμου Εκπροσώπου

Email Νομίμου Εκπροσώπου

1 Η παρούσα Αίτηση συντάχθηκε από το Επιμελητήριο Ζακύνθου, προς το σκοπό διευκόλυνσης
των δικαιούχων (επιχειρήσεων) να ζητήσουν την απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών φωτισμού
και  καθαριότητας,  καθ ο χρόνο  οι  εν  λόγω επιχειρήσεις  παρέμειναν  κλειστές για  λόγους  μη
διασποράς του κορωνοϊού. Προφανώς και η ως άνω φόρμα δεν είναι υποχρεωτική για κανέναν
και δεν προήλθε από τον Δήμο Ζακύνθου, αλλά ελευθέρως χρησιμοποιείται υπό την ελεύθερη
κρίση έκαστης επιχείρησης. Σε περίπτωση δε, απόρριψης της αιτήσεως εξ αιτίας εσφαλμένης,
ελλιπούς ή ψευδούς συμπληρώσεως ουδεμία ευθύνη φέρει το Επιμελητήριο Ζακύνθου 
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Στοιχειά Καταστήματος που αφορά η παρούσα Αίτηση

Διεύθυνση Καταστήματος

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΚΑΔ Επιχείρησης (αναφέρεται ο 
ΚΑΔ επί τη βάσει του οποίου η 
επιχείρηση διέκοψε την λειτουργία 
της)

Παροχή ΔΕΗ (ή εναλλακτικού 
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας)

Χρονικά διαστήματα που το παραπάνω κατάστημα είχε
διακόψει τη λειτουργία του για την αποτροπή της

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Από Έως

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

Συννημένα

Τελευταίος Λογαριασμός ΔΕΗ (και στις δύο όψεις) [ή εναλλακτικού 
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας]

Ε3 2019 (για νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις Μ2/Μ3)
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Σε  κάθε  περίπτωση  η  Αιτούσα  Επιχείρηση  παραμένει  στη  διάθεση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου, για την προσκόμιση και κάθε επιπλέον στοιχείου ,

εγγράφου,  δεδομένου  ή  πληροφορίας,  που  ήθελε  κριθεί  αναγκαίο,  προς  το  σκοπό

ευδοκίμησης της παρούσης αιτήσεως.   

Ρητώς δε, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που τυχόν ήθελε κριθεί

απορριπτέα  η  παρούσα,  για  λόγους  πλημμελούς  συμπληρώσεως  ή  ανεπάρκειας  ή

σφάλματος των προσκομιζόμενων εγγράφων, όπως ενημερωθεί εγγράφως ο νόμιμος

εκπρόσωπος  μας  και  να  μας  ταχθεί  προθεσμία,  προκειμένου  να  συμπληρώσει  την

παρούσα με κάθε αναγκαίο έγγραφο, που μας υποδείξετε. 

Ζάκυνθος, ……-......-2021

Η αιτούσα Επιχείρηση 

Δια του νομίμου εκπροσώπου
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