ΑΗΡΖΠΖ /ΓΖΙΩΠΖ
ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ
Ξρογράμμαηος «Ροσριζμός για όλοσς» Β΄ ΦΑΠΖ
Γ΄ ΖΙΗΘΗΑΠ
( Ξένηε διανσκηερεύζεων)
2013 - 2014
………………………………………………………………
(ΔΠΩΛΤΚΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ)

ΠΡΟ:
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΝΟΓΔΗΝ ΡΝΟΗΠΚΝ
Δλληνικό Νργανιζμό Ροσριζμού

Γηεύζπλζε Μειεηώλ & Δπελδύζεωλ
Σζόρα 7, 115 21 Αζήλα
Fax : 210 6434050 & 210 - 8707711
Σειέθωλν : 210 8707000

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ:

Παξαθαιώ όπωο επηδνηήζεηε ηελ επηρείξεζή κνπ, ε
νπνία ιεηηνπξγεί λόκηκα, ζύκθωλα κε ηα
παξαπιεύξωο ζηνηρεία, κε ην πνζό ηωλ :

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ

€………………………..,

ΔΞΗΞΙΩΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ

ηο οποίο αθορά :

ΔΛΝΗΘΗΑΕΝΚΔΛΑ ΓΩΚΑΡΗΑ/ΓΗΑΚ/ΡΑ
ΘΑΡΑΠΘΖΛΩΠΖ

……………ζύνολο διανσκηερεύζεων.

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΗΓΗΘΝ ΠΖΚΑΡΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ :

…..…………….…………………………………………………

ΡΗΡΙΝΠ : ……………………………………………….
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ : ………………….

Α.Φ.Κ. :

……………………………….

Γ.Ν..

………………………………………

:

……………δεληία (ζπλνιηθόο αξηζκόο δειηίωλ)

………………………………………………….
(ΓΗΔΤΘΤΛΖ/ΠΔΡΗΟΥΖ - ΟΓΟ – ΑΡΗΘΚΟ)

………………………….

Καη ε νπνία ζπκκεηείρε ζην Πξόγξακκα Γ Ζλικίας
2013 – 2014 ηνπ Δ.Ο.Σ. κε ζρεηηθή αίηεζε
/δήιωζε ζηελ Τπεξεζία ζαο, απνδερόκελε πιήξωο
ηνπο όξνπο ηνπ, ζύκθωλα κε ηελ Α.Π.
503037/10.2.14 εγθύθιην ζαο.
Για ηον ζκοπό ασηό σποβάλλω :
Σην με απιθμό και ημεπομηνία…………………….
ςγκενηπωηική Απόδειξη παποσήρ ςπηπεζιών
ή Σιμολόγιο ή απλή απόδειξη είζππαξηρ ζηο
όνομα ηος Δ.Ο.Σ. (ζεωξεκέλε από ηελ αξκόδηα
Δ.Ο.Υ. ή ζθξαγηζκέλε κε ηελ έλδεημε :
αζεώξεηε βάζεη ………………………………………………….…)


πγθεληξωηηθή Καηάζηαζε



Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Γηακνλήο
(γηα πνζό άλω ηωλ 10.000 €)



(ΛΟΚΟ)

Φωηναληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο
βηβιηαξίνπ (νπνηαζδήπνηε) ηξάπεδαο
όπνπ ζα θαίλεηαη ην όλνκα ηεο
επηρείξεζεο θαη ην ΗΒΑΛ

……………………
( ΣΑΥ. ΘΩΓΗΘΟ )

…………………………………
(ΣΖΙΔΦΩΛΟ – FAX)

Όια ηα αληίγξαθα ηωλ δειηίωλ

(ηα ζηειέρε 3 κε ηελ έλδεημε γηα ηνλ Δ.Ο.Σ.)

………………………………….

Φωηνηππίεο απνδείμεωλ πνπ δίλνληαη
ηνπο δηθαηνύρνπο

(ΥΔΗΚΔΡΗΛΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ– Σ.Θ. – ΟΓΟ – ΑΡΗΘΚΟ)

………………………………………………..…

Αληίγξαθν δήιωζεο ηηκώλ 2013/2014

(ΣΖΙΔΦΩΛΟ – FAX - ΘΗΛΖΣΟ)

ΔΠΗΘΤΚΩ ΛΑ ΠΙΖΡΩΘΩ:
ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΚΔΗΟ ΣΟΤ Δ.Ο.Σ.
ΘΑΣΑΘΔΖ ΣΖΛ

Αληίγξαθν Δηδηθνύ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο
θαη Ππξαζθάιεηαο

…………………….…..ΣΡΑΠΔΕΑ

IBAN : GR …………………………………………
……………………………………………………..….



ΔΞΗΞΙΔΝΛ :
Βεβαίωζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο

(γηα πνζό άλω ηωλ 1.500 €)
( πξνζθνκίδεηαη θαηά ην ζηάδην πνπ αίηεζε επηδόηεζεο
βξίζθεηαη ζηηο Οηθ/θέο Υπεξ/εο γηα εμόθιεζε)

Βεβαίωζε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο (Ι.Κ.Α.)
(γηα πνζό άλω ηωλ 3.000 €)
( πξνζθνκίδεηαη θαηά ην ζηάδην πνπ αίηεζε επηδόηεζεο
βξίζθεηαη ζηηο Οηθ/θέο Υπεξ/εο γηα εμόθιεζε)

Ν/Ζ

ΑΗΡ………

Ζμερομηνία : ……………………………….
(πογραθή και ζθραγίδα)

