
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Διεύθ.: Κομνηνών 76,  
Τ.Κ.: 57013, Ωραιόκαστρο                              
           
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού λόγω 
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνέπεια του Covid-19 
 
 Ο Δήμος Ωραιοκάστρου στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους 
επιχειρηματίες, σε εφαρμογή της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68 
Α’/20.3.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν 4683/2020 (ΦΕΚ Α'/10.4.2020), 
ενέκρινε Ομόφωνα (επί των καταμετρηθεισών ψήφων) με την υπ’ αριθ. 80/11.03.2021 (ΑΔΑ: 
6Β4ΡΩΗΖ-ΗΣΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, την απαλλαγή  από το ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Ν.25/1975) των επιχειρηματιών που διέκοψαν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του 
κορονοϊού COVID -19.  Η απαλλαγή αφορά στο χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί 
σύμφωνα με τις σχετικές Κ.Υ.Α. 
  
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 
μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα: https://oraiokastro.intelligentcity.gr/icityops/ στην οποία 
συνδέονται και ταυτοποιούνται με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet.  
 
Από τις κατηγορίες των αιτήσεων, επιλέγουν την αντίστοιχη αίτηση: 

1. Αίτηση απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού λόγω 
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνέπεια του Covid-19 - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
(συνδέεται με κωδικούς TAXISnet το Φυσικό πρόσωπο - δικαιούχος - καταναλωτής 
ηλεκτρικού ρεύματος). 

2. Αίτηση απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού λόγω 
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνέπεια του Covid-19 - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
(συνδέεται με τους κωδικούς TAXISnet του Νομικού προσώπου - δικαιούχου - καταναλωτή 
ηλεκτρικού ρεύματος είτε νόμιμος εκπρόσωπος, είτε διαχειριστής, είτε εξουσιοδοτημένος 
λογιστής). 

 
 Εάν η επιχείρηση (πχ εποχιακό ξενοδοχείο) δεν είχε υποβάλλει δήλωση αναστολής 
λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τότε οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν 
συμπληρωμένη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'. 

 
 Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 μέχρι και 
31.12.2020. 
 
 Η επιστροφή των ποσών των Δημοτικών Τελών θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος προς τους δικαιούχους, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την 
αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής προς τον Δήμο από τους δικαιούχους θα 
πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος συμψηφισμός των ποσών. 
 
 Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις με 
συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στα απαιτούμενα πεδία, και με επισυναπτόμενα όλα τα αντίστοιχα 
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δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Για επιστροφή ποσών μεγαλύτερων των 1.500 € η Υπηρεσία θα 
αιτηθεί από τους δικαιούχους την υποβολή αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.  
 
 Ως τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14η Μαΐου 2021, ημέρα 
Παρασκευή. 
 
 Για σχετικές πληροφορίες MONO με τη χρήση της εφαρμογής, μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το Γραφείο του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής & Νέας Γενιάς κου Νικόλα Σαραμούρτση 
στο τηλέφωνο 2313304051 και μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση saramourtsis@oraiokastro.gr 

 
Η Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Εκτύπωση ή στιγμιότυπο οθόνης (print-screen screenshot) από το TAXISnet της σελίδας 
προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία επιχείρησης, από την οποία θα προκύπτουν τα φορολογικά 
στοιχεία και οι ΚΑΔ της επιχείρησης. 

2. Εκτύπωση ή στιγμιότυπο οθόνης (print-screen screenshot) του εντύπου δήλωσης αναστολής που 
υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο να προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και να 
τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της, όπως και η ημερομηνία έναρξης και η 
ημερομηνία λήξης της διακοπής. Εάν η επιχείρηση (πχ εποχιακό ξενοδοχείο) δεν είχε υποβάλλει 
δήλωση αναστολής λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τότε οι ενδιαφερόμενοι 
επισυνάπτουν συμπληρωμένη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'. 

3. Αντίγραφα λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο 20/03/2020-31/12/2020, μόνο για τα 
διαστήματα που είχε ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία της επιχείρησης (με τη σελίδα 
αναλυτικών χρεώσεων). 

4. Αποδείξεις εξόφλησης των ανωτέρω επισυναπτόμενων λογαριασμών. Αν η παροχή έκλεισε πριν τη 
λήξη του έτους, επισυνάπτετε και το αποδεικτικό διακοπής. Αν οι πληρωμές πραγματοποιούνται 
μέσω ρύθμισης, επισυνάπτετε το δοσολόγιο και τα αποδεικτικά των πληρωμών. 

5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού από το οποίο θα προκύπτει ότι ο δικαιούχος του IBAN 
ταυτίζεται με την επωνυμία τη επιχείρησης (extrait, πρώτη σελίδα βιβλιαρίου, screenshot e-banking 
κτλ.) 

6.  
 
Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται επιπλέον: 

1. Καταστατικό ή ΦΕΚ εκπροσώπησης 



 
 

 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :  
 
 
Η επιχείρηση με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                                                      
ΑΦΜ                                  και ΔΟΥ                                                              και ΚΑΔ   
 
στην οποία έχω την ιδιότητα του Νόμιμου εκπροσώπου / Διαχειριστή / Εξουσιοδοτημένου Λογιστή είχε  
διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία της λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορονοϊού COVID -19 το/τα                        
χρονικό/χρονικά διάστημα/διαστήματα: 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

/              / /              / 
/              / /              / 
/              / /              / 
/              / /              / 
/              / /              / 
/              / /              / 
/              / /              / 
/              / /              / 

                                                                                                                             
Ημερομηνία:…………………… 

 
                                                                                                                             

Ο – Η  Δηλών 
 

 
                                                                                                                                                                          

(Υπογραφή) 
 

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

ΠΡΟΣ:    ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)      

Ο – Η  Όνομα:  Επώνυμο:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
 


