
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 ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Δπωλπκία Δπηρείξεζεο:                                                                                                                                           

Δίδνο Δπηρείξεζεο :  

ΑΦΜ Δπηρείξεζεο :  

ΓΟΤ ππαγωγήο:   

Γηεύζπλζε:  

Πόιε:  

Σ.Κ.:  

ηνηρεία Τπεύζπλνπ 
Δπηθνηλωλίαο: 

 

Σειέθωλν:                                       

Φαμ:   

ηνηρεία Γηαθήκηζεο 
  

Site: Facebook: 

Κηλεηό:  

E-mail: 
E-mail 
Λνγηζηεξίνπ: 

  

Ηκεξνκελία Τπνβνιήο 
Αίηεζεο: 

 

                                                
 1. Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηκνθαηάινγν ηωλ εηδώλ καο θαη παξαθαινύκε 
λα εγθξίλεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό Ναπηηθνύ, ωο 
εξωηεπικό ζςνεπγάηη ζηνλ ηνκέα ………………….... 
                                                                                                                                                                                            
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 ζηα αθόινπζα ζεκεία 
πώιεζεο/εμππεξέηεζεο πειαηώλ (αλαγξαθή ζηνηρείωλ εηαηξείαο) 
………………………………    ..……………………………….  ……………………..... 
………………………………    .………………………………..  ………………………. 
………………………………    …………………………………  ……………….……… 
………………………………    …………………………………  ………………………. 
 
 



 
6. Δπί ηωλ ηηκώλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ, πξνζθέξνπκε ηηο 
παξαθάηω εθπηώζεηο, πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ: ……. % έθπηωζε. 
(απαπαίηηηο πεδίο) 
 
7. Πξνο ηνλ ΠΟΝ, πξνζθέξνπκε ηηο παξαθάηω παξνρέο (πποαιπεηικό πεδίο):  
 
 α. Έθπηωζε επί εηήζηνπ ηδίξνπ : ……..%  (αθνξά κόλν ηνλ ηδίξν ηωλ δηαηαθηηθώλ) 
 β. Γηα εμόθιεζε (πιεξωκή) ηωλ  ηηκνινγίωλ ηωλ δηαηαθηηθώλ ωο εμήο: 
  (1)   Έθπηωζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηωλ ηηκνινγίωλ. 
  (2)   Έθπηωζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηωλ ηηκνινγίωλ. 
 
8. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξνέξρνληαη από:                     
 α. Σν εξγνζηάζην, βηνηερλία ή βηνκεραλία καο 
 β. πλεηαηξηζκό καο      
 γ. Δηζαγωγή καο (απνθιεηζηηθνί αληηπξόζωπνη)  
 δ. Άιιν ………………………… 
 
9.    πλεκκέλα θαηαζέηνπκε ηα παξαθάηω παξαζηαηηθά : 
 α. Γηα όιεο ηηο εηαηξείεο 
  (1) Καηαζηαηηθό 
  (2) Γεληθό πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ (πεξί ηξνπνπνηήζεωλ) από 
Γ.Δ.ΜΗ. 
  (3) Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από Γ.Δ.ΜΗ. 
(αθνξά ΔΠΔ – ΑΔ – ΙΚΔ) 
  (4) Βεβαίωζε Σξαπέδεο, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη θαη ν 
Οξγαληζκόο (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο / Σξάπεδα Πεηξαηώο), ε νπνία ζα 
απνδεηθλύεη όηη ε εηαηξεία ζαο δηαζέηεη ζηελ ελ ιόγω ηξάπεδα, εηαηξηθό 
Λνγαξηαζκό θαη όπνπ επί ηεο ελ ιόγω βεβαίωζεο ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ ινγαξηαζκνύ απηήο 
 
 β. Γηα αηνκηθή επηρείξεζε  
  (1) Έλαξμε ιεηηνπξγίαο από Γ.Ο.Τ. γηα πξνζωπηθή επηρείξεζε 
όπνπ ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εκπνξίαο ηεο πξνζωπηθήο επηρείξεζεο. 
  (2) Τπεύζπλε δήιωζε, πνπ ζα βεβαηώλεη ηελ θύζε ηεο 
επηρείξεζεο (αηνκηθήο) θαη ηελ ύπαξμε αηνκηθνύ (πξνζωπηθνύ) ινγαξηαζκνύ 
ηξαπέδεο (γηα ηελ εθηέιεζε ειεθηξνληθώλ πιεξωκώλ) 
 
10. Δπίζεο γηα όιεο ηηο εηαηξείεο  
 α. Απνθιεηζηηθόηεηα αληηπξνζώπνπ (εάλ ππάξρεη) 
 β. Βεβαίωζε Δκπνξηθνύ/Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθνπλ 
θαη βεβαίωζε γηα έγθαηξε θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. 
 γ. Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο (ISO, HACCP), γηα εηαηξείεο πνπ 
δηαρεηξίδνληαη ηξόθηκα θαη πνηά. 
 δ. Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπηωζε έλαξμεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη 
εμνπζηνδόηεζε ζε ηξίην γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε πιεξωκώλ από ΠΟΝ, θαζώο 
θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθώλ πιεξωκώλ 
πξνο ηελ εηαηξεία, ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζύκβαζε 
 ε.  Δλδεηθηηθό Γηαθεκηζηηθό πιηθό ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή 
(δηαθεκηζηηθό θπιιάδην -  ππό ηελ κνξθή πξνζπέθηνπο, logo ηεο εηαηξείαο, θ.α.) 
 ζη.  Αλαιπηηθόο Σηκνθαηάινγνο ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ζα ζπλνδεύεηαη 
από θπιιάδην ή θωηνηππίεο ηωλ εηδώλ, ηα νπνία απηή εκπνξεύεηαη. Από ηνλ ελ 
ιόγω Σηκνθαηάινγν ζα πξνθύπηεη ζαθώο ε πξνλνκηαθή έθπηωζε πνπ παξέρεηαη 



ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ έλαληη ηνπ ινηπνύ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ, είηε ωο εληαίν 
πνζνζηό έθπηωζεο, ωο παξάγξαθν 6 παξνύζαο αίηεζεο, είηε ωο επηκέξνπο 
πνζνζηά έθπηωζεο αλά θαηεγνξία πξνϊόληωλ. Σε περίπηωζη μη προζκόμιζης 
Τιμοκαηαλόγοσ ζύμθωνα με ηα ανωηέρω,  η αίηηζη δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 
 
 
11. Η Δηαηξεία κε ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο απνδέρεηαη ηηο θάηωζη 
ρξεώζεηο:  
 α. Σξηαθόζηα επξώ (300,00 €) + ΦΠΑ εηεζίωο, γηα έμνδα πξνβνιήο 
ηεο κέζω ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ ΠΟΝ κε Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ 
(Σ.Π.Τ.). ε πεξίπηωζεο έγθξηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, θαηά ηελ έλαξμε απηήο, ε 
εηαηξεία νθείιεη λα θαηαβάιεη αλαινγηθά ην εηήζην ηίκεκα γηα ηνλ πξώην ρξόλν 
ηεο ζπλεξγαζίαο, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από  ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
ηελ ζπλέρεηα, κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ έηνπο πξνθαηαβάιιεη ην ζπλνιηθό πνζό 
εηήζηαο ρξέωζεο εληόο ελόο κήλα από ηελ έθδνζε ηνπ Σ.Π.Τ.   
 β. Πνζνζηό επί ηωλ εηήζηωλ πωιήζεωλ κέζω δηαηαθηηθώλ, 5% γηα 
πωιήζεηο δηαηαθηηθώλ, ρωξίο κεηαθύιηζε ηνπ πνζνύ απηνύ ζηνπο δηθαηνύρνπο.  
 
12.  Η εηαηξεία, έρνληαο πξνεγνπκέλωο αηηεζεί θαη ελ ζπλερεία ελεκεξωζεί γηα 
ηελ Πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ (ηξόπνη- κέξεο πιεξωκήο, ρξεώζεηο, 
δηαδηθαζία δηαθήκηζεο/ πξνώζεζεο Δμ. ζπλεξγαηώλ ΠΟΝ, πξόηππα ζπκβάζεωλ 
θ.η.ι.), απνδέρεηαη ην ζύλνιν ηωλ αλωηέξω 
 
 

       ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ                


