
Κωδικός: yNyY4Kn1rRRhClEV2AdUaw

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: 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. 1

Υπεύθυνη Δήλωση
(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).

Προς(1): ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας: ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 04/11/1980

Τόπος Γέννησης: ΠΑΤΡΑ

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας: ΑΖ713717 Τηλ: +306945873817

Τόπος
Κατοικίας: ΑΙΓΙΟ Οδός: ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ

Σ Αριθ: 12 ΤΚ: 25100

ΑΦΜ: 070262785 Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail): dimxrist17@gmail.com

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμικος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΙΚΕ , δηλώνω ότι:

με την παρούσα ανέκκλητη δήλωση, δηλώνω ότι δεν επιθυμώ την διατήρηση της υπ. αριθ.
ΒΕΒ4329/2021/ΡΑΕ βεβαίωσης παραγωγού για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 3,45 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,99 MW στη θέση ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ , της
Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, του Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ., της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΙΚΕ.». (ΑΔ-08934) (αρ.
αίτησης Γ-012766/01.06.2021) και αιτούμαι την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17 του Ν.4685/2020 το
οποίο το έχουμε καταβάλλει, στον τραπεζικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR79 0172 5130 0055 1310 3158 660
στην ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.β του αρ. 137 του Ν.
4819/2021.

16/12/2021

Ο - Η Δηλ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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