
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α. Το πρωτότυπο παραστατικό για την επιδότηση του ΟΑΕΔ (Τιμολόγιο ή Απόδειξη 

Παροχής Υπηρεσιών) που έχει εκδοθεί από τον πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και 

αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος / ωφελούμενοι) επί τον αριθμό 

διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ (βλ. σχετικά 5ο 

Μέρος, Ενότητα Α’, παρ. 6 της Πρόσκλησης).  

β. Το αντίγραφο του παραστατικού (Τιμολογίου ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών) 

που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής του (βλ. σχετικά 

5ο Μέρος, Ενότητα Β’, παρ. 9 της Πρόσκλησης). 

γ. Το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου – δικαιούχου με 

πρωτότυπες υπογραφές (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 7 της Πρόσκλησης) ή το ένα εκ των 

τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου – δικαιούχου που έχει υπογραφεί 

από τον ωφελούμενο κατόπιν νόμιμης εξουσιοδότησης του δικαιούχου και την 

πρωτότυπη εξουσιοδότηση του δικαιούχου.  

δ. Στην περίπτωση που έχει γίνει πρόωρη αναχώρηση την πρωτότυπη Υπεύθυνη 

Δήλωση πρόωρης αναχώρησης που κατατέθηκε στον πάροχο (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, 

παρ. 10 της Πρόσκλησης). 

ε. Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων 

που φιλοξενήθηκαν στο κατάλυμα στην περίοδο αναφοράς (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 8 

της Πρόσκλησης). 

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό των Δικαιούχων 

– Ωφελουμένων και των διανυκτερεύσεων που αυτοί πραγματοποίησαν με τα Τιμολόγια / 

Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών. 

στ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης 

λογαριασμού, στο οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός IBAN στον οποίο ο 

πάροχος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. 

Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση 

νομικών προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία 

στην Αίτηση Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή. 

Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την 

εμπρόθεσμη αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω 

προϋπόθεση. 

ζ. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ. 



η. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το 

Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό 

των 3.000,00 €. 

θ. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην 

περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €. 

 

 


