
ΑΙΣΗΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΠΟΝ 
 

Αξκόδηνη ρεηξηζηέο: 
 

Σηλέθωνο: 210 3426686 
(Ώξεο 08:00-14:30)  

e-mail: 
toy.pon01@gmail.com 

Σμημαηάπσηρ 
Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ: 

 

Αξιωμαηικόρ ςμβάζεων:  

 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο:                                                                                                                                           

Δίδνο Δπηρείξεζεο :  

ΑΦΜ Δπηρείξεζεο:  

ΓΟΤ ππαγσγήο  

Γηεύζπλζε:  

Πόιε:  

Σ.Κ.:  

ηνηρεία Τπεύζπλνπ 
Δπηθνηλσλίαο: 

 

Σειέθσλν:                                       

Φαμ:   

Κηλεηό:  

E-mail: 
Email 
Λνγηζηεξίνπ: 

  

Ηκεξνκελία Τπνβνιήο 
Αίηεζεο: 

 

                                                
1. Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηκνθαηάινγν ησλ εηδώλ καο θαη παξαθαινύκε 
λα εγθξίλεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό Ναπηηθνύ, σο Shop 
in Shop. 
                                                                                                                                                                                            
2. Δίρακε ζπλεξγαζία ζην παξειζόλ κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό 
Ναπηηθνύ (ΠΟΝ): NAI       OXI  
 
3.   ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.: 
   ΝΑΙ                              ΟΥΙ 
 
4. Σν πνζνζηό Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αλέξρεηαη 
ζε…%. 
 
5. Γηαηεξώ θαηάζηεκα εθηόο ηνπ Οξγαληζκνύ (επηιέμηε παξαθάησ). ε 
πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, αλαγξαθή ζηνηρείσλ εηαηξείαο.  
                                 
                                     ………………………………… 
           ΝΑΙ                    …………………………………              ΟΥΙ 



 

 

                                     ………………………………… 
                                                      
6. Δπί ησλ ηηκώλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ, πξνζθέξνπκε ηηο 
παξαθάησ εκπηώζειρ, ππορ ηοςρ δικαιούσοςρ ηος ΠΟΝ: ……. % έκπηωζη. 
 
7. Πξνο ηνλ ΠΟΝ, πξνζθέξνπκε σο επηπιένλ παξνρή, ποζοζηό 
παπακπάηηζηρ επί εηήζιος ηζίπος : ……..% (απαπαίηηηο πεδίο) 
 
8. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξνέξρνληαη από:                     
 α. Σν εξγνζηάζην, βηνηερλία ή βηνκεραλία καο 
 β. πλεηαηξηζκό καο      
 γ. Δηζαγσγή καο (απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη)  
 δ. Άιιν ………………………… 
 
9.    πλεκκέλα θαηαζέηνπκε ηα παπακάηω παπαζηαηικά : 
 α. Γηα όιεο ηηο εηαηξείεο 
  (1) Καηαζηαηηθό 
  (2) Γεληθό πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ (πεξί ηξνπνπνηήζεσλ) από 
Γ.Δ.ΜΗ. 
  (3) Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από Γ.Δ.ΜΗ. 
(αθνξά ΔΠΔ – ΑΔ – ΙΚΔ) 
  (4) Βεβαίσζε Σξαπέδεο, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη θαη ν 
Οξγαληζκόο (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο / Σξάπεδα Πεηξαηώο), ε νπνία ζα 
απνδεηθλύεη όηη ε εηαηξεία ζαο δηαζέηεη ζηελ ελ ιόγσ ηξάπεδα, εηαηξηθό 
Λνγαξηαζκό θαη όπνπ επί ηεο ελ ιόγσ βεβαίσζεο ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ ινγαξηαζκνύ απηήο 
 
 β. Γηα αηνκηθή επηρείξεζε  
  (1) Έλαξμε ιεηηνπξγίαο από Γ.Ο.Τ. γηα πξνζσπηθή επηρείξεζε 
όπνπ ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εκπνξίαο ηεο πξνζσπηθήο επηρείξεζεο. 
  (2) Τπεύζπλε δήισζε, πνπ ζα βεβαηώλεη ηελ θύζε ηεο 
επηρείξεζεο (αηνκηθήο) θαη ηελ ύπαξμε αηνκηθνύ (πξνζσπηθνύ) ινγαξηαζκνύ 
ηξαπέδεο (γηα ηελ εθηέιεζε ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ) 
 
10. Επίζηρ γηα όιεο ηηο εηαηξείεο  
 α. Απνθιεηζηηθόηεηα αληηπξνζώπνπ (εάλ ππάξρεη) 
 β. Βεβαίσζε Δκπνξηθνύ/Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθνπλ 
θαη βεβαίσζε γηα έγθαηξε θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. 
 γ. Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο (ISO, HACCP), εάλ απαηηείηαη (εηαηξείεο 
ηξνθίκσλ θαη πνηώλ). 
 δ.  Σηκνθαηάινγνο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ εληόο ηνπ Οξγαληζκνύ κε 
επηζπλαπηόκελν θπιιάδην ή θσηνηππίεο ησλ εηδώλ ζαο. 
 ε.   Δλδεηθηηθό ηηκνθαηάινγν ηηκώλ ιηαληθήο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ 
ηεο εηαηξείαο ζαο, ηα οποία ζεκεηώλοσλ συειές πφιήζεης, ζε άιια ζεκεία 
πώιεζεο 
 ζη. Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε έλαξμεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη 
εμνπζηνδόηεζε ζε ηξίην γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκώλ από ΠΟΝ. 
 
11. πλεξγαδόκαζηε κε ηα παξαθάησ θαηαζηήκαηα (αλαγξαθή γλσζηώλ 
θαηαζηεκάησλ) : 
 α. ……………………………………………………………………………… 
 β. ………………………………………………………………………………. 
 γ. ………………………………………………………………………………. 



κε ηηκέο (θπθιώζηε ην αληίζηνηρν): ίζερ    καηώηεπερ    ανώηεπερ 
από ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξόκελεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ.   
    
12. Η Δηαηξεία νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα αύμεζε 
ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο.  
 
13. Η Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη κνλίκσο ππάιιειν κε επηβάξπλζή 
ηεο, ν νπνίνο ζα αθνινπζεί ην σξάξην ηνπ ΠΟΝ. Η εηαηξεία νθείιεη λα θαιύπηεη 
όιεο ηηο αλαθύπηνπζεο ππνρξεώζεηο (θνξνινγηθέο, αζθαιηζηηθέο) ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο.  
 
14. Η Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο 
(εθπηώζεηο, εηδηθέο πξνζθνξέο θιπ) ύζηεξα από ζπλελλόεζε θαη έγθξηζε ηνπ 
ΠΟΝ. Η Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεκεξώλεη ηνλ ΠΟΝ γηα ην ζπλνιηθό 
πνζνζηό έθπησζεο. 
 
15. Η Δηαηξεία κε ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο απνδέρεηαη ηηο θάησζη 
ρξεώζεηο:  
 α. Καηαβνιή κεληαίνπ ελνηθίνπ εθκίζζσζεο ρώξνπ, ζύκθσλα κε ηελ 
θνζηνιόγεζε ΠΟΝ. 
 β. Πνζνζηό επί ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ, σο νξίζηεθε ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν 6 παξνύζαο αίηεζεο. 
 γ. Παξαθξάηεζε πνζνύ ύςνπο δύν (2) κεληαίσλ ελνηθίσλ σο 
εγγύεζε, ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη νιόθιεξν θαηά ην ηέινο ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 
πεξίπησζε κε ύπαξμεο αλεμόθιεησλ νθεηιώλ πξνο ηνλ Οξγαληζκό. 
 
16.  Η ιεηηοσργία ηοσ θαηαζηήκαηος Shop in Shop ζα γίλεη κε ηακεηαθή κεταλή 
ηες εηαηρείας θαη πάληα ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα θαηά ηολ λόκο γηα ηελ 
ιεηηοσργία ηφλ ηακεηαθώλ κεταλώλ (POS θ.α.). 
 
17. O ρώξνο πνπ επηζπκώ λα δξαζηεξηνπνηεζώ εληόο ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο 
λα είλαη (κπνξείηε λα ζεκεηώζεηε παξαπάλσ από έλα θνπηάθηα):  
 
     ‘Α πξνβνιήο                                                       Καλνληθήο Πξνβνιήο 
 
               Κάησ ησλ 15 η.κ.                  15-30 η.κ.             Άλσ ησλ 30 η.κ. 
 
 Τα αλφηέρφ αποηειούλ απιά κηα πρώηε εηθόλα ηες πρόηαζες 
ζσλεργαζίας ποσ κας σποβάιιεηε θαη ζε θακία περίπηφζε δελ είλαη δεζκεσηηθά 
γηα ηολ Οργαληζκό. Σε θάζε περίπηφζε, ζα πρέπεη λα σπάρτεη ζσλελλόεζε ηες 
εηαηρείας κε ηολ Προχζηάκελο ηες Έθζεζες γηα ηα αλφηέρφ, πρηλ ηελ σποβοιή ηες 
αίηεζες.  
 
18. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο δηαζέζηκνπ θαηαζηήκαηνο θαηά ηνλ ρξόλν 
εμέηαζεο ηεο αίηεζεο καο από ην Γ/ΠΟΝ, η αίηηζη μαρ ιζσύει γηα 
….…………………………………….. (ρξνληθό δηάζηεκα)  . 
 
19. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
ή ρακειόο θύθινο πσιήζεσλ, πθίζηαηαη δπλαηόηεηα δηαθνπήο ζπλεξγαζίαο.  
 
20. Η εηαηξεία, έρνληαο πξνεγνπκέλσο αηηεζεί θαη ελ ζπλερεία ελεκεξσζεί γηα 
ηελ Πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ (ηξόπνη-κέξεο πιεξσκήο, ρξεώζεηο, 
επηζηξνθέο, παξαδόζεηο, πξόηππα ζπκβάζεσλ θ.η.ι.), απνδέρεηαη ην ζύλνιν 
ησλ αλσηέξσ.  
 

  

   



 

 

Λεθζεί ππόςε όηη ην πεξηερόκελν ηεο ππόςε αίηεζεο, απνηειεί απιά κηα 
πξόηαζεο ζπλεξγαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη 
δεζκεπηηθό ραξαθηήξα γηα ηνλ Οξγαληζκό. 
 
 

       ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ                


