
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΛΟΓΩ COVID-19)  
  
    
ΠΡΟΣ 
Οικονομική Υπηρεσία   

  
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
Η΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                : ………………………………………………………… 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ            : ………………………………………………………… 
 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ              : ………………………………………………………… 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                       : ………………………………………………………… 
 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                       :………………………………………………………….. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                           :…………………………………………………………. 
 
Α.Φ.Μ.  …….......................            Α.Δ.Τ.............................…………………………. 
  
 Τηλ. Επικ.:……………………………      email: ………………………………………………….. 
  
 Σας παρακαλώ, σύμφωνα με την αριθμ. 47/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, να 
απαλλαγεί η επιχείρησή μου, από τα δημοτικά τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί και η διακοπή των εργασιών της επιχείρησής μου, λόγω της πανδημίας covid-19 για το 
έτος 2020.                                         
         Aγιά   …… /…. /2021 

                                                                                                                

              Ο/ Η ΑΙΤ                                            

   
Συνημμένα : 

1) Γνωστοποίηση ή στοιχεία μητρώου επιχείρησης (για παλαιότερες άδειες λειτουργίας ) όπου 

αναγράφονται οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης  

2) Δήλωση αναστολής εργασιών –ΥΔ «ΕΡΓΑΝΗ» 

3) Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος   

4) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης , ότι έκανε 

πλήρη διακοπή εργασιών και ότι δεν λειτούργησε με παράδοση κατ’ οίκον* . 

 

    *μόνο για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΛΟΓΩ COVID-
19) 

  
    
ΠΡΟΣ 
Οικονομική Υπηρεσία   

  
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
Η΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                : ………………………………………………………… 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ            : ………………………………………………………… 
 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ              : ………………………………………………………… 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                       : ………………………………………………………… 
 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                       :………………………………………………………….. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                           :…………………………………………………………. 
 
Α.Φ.Μ.  …….......................            Α.Δ.Τ.............................…………………………. 
  
 Τηλ. Επικ.:……………………………      email: ………………………………………………….. 
  
 Σας παρακαλώ, σύμφωνα με την αριθμ. 47/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, να 
απαλλαγεί η επιχείρησή μου, από τα δημοτικά τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί και η διακοπή των εργασιών της επιχείρησής μου, λόγω της πανδημίας covid-19 για το 
έτος 2020.                                         
         Aγιά   …… /…. /2021 

                                                                                                                

              Ο/ Η ΑΙΤ                                            

   
Συνημμένα : 

1) Γνωστοποίηση ή στοιχεία μητρώου επιχείρησης (για παλαιότερες αδειες λειτουργίας ) όπου 

αναγράφονται οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης  

2) Δήλωση αναστολής εργασιών –ΥΔ «ΕΡΓΑΝΗ»   

3) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης , ότι έκανε 

πλήρη διακοπή εργασιών και ότι δεν λειτούργησε με παράδοση κατ’ οίκον* . 

 

    *μόνο για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  

 


