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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΕΜΣ
(ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ)
( Αντίτυπο …………………….. )
Στον Βύρωνα, έδρα του ΕΚΕΜΣ, σήμερα την ……… του μηνός
οι υπογεγραμμένοι:
1.

του έτους 2018

Διευθυντής του ΕΚΕΜΣ

2. ………………………………………………….. εκπρόσωπος της επιχείρησης
« ………… » ΑΦΜ: «…. » και διακριτικό τίτλο «………. », συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω αναφερθείσα ιδιότητα του Διευθυντού ΕΚΕΜΣ και για λογαριασμού του ΔΣ αυτού,
αναθέτει
στο δεύτερο των συμβαλλομένων " …………….." ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται
«προμηθευτής»
τ ο ν ε φ ο δ ι α σ μ ό τ ο υ Ε. Κ. Ε. Μ. Σ.
με τα είδη που αναφέρονται στους εκάστοτε εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους.
2. Οι εγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι αποτελούν από τώρα αναπόσπαστα συνημμένα
του παρόντος εντύπου και μέχρι λήξεως του χρόνου συμφωνίας.
3. Ο εκάστοτε εγκεκριμένος τιμοκατάλογος θα θεωρείται υποχρεωτικά από τα αρμόδια οικονομικά όργανα του ΕΚΕΜΣ.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Θεωρείται οτιδήποτε έχει σχέση με το προτεινόμενο οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας, με βάση το οποίο διαμορφώνεται η αξία μεταπώλησης των προϊόντων του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου και η εξαγωγή των εσόδων του ΕΚΕΜΣ.
1.

Έκπτωση επί τιμολογίου, ως εξής:
- ΝΕΤ ΤΙΜΕΣ
-

2.

Επί τζίρου σε κάθε πληρωμή με Άμεσο Πιστωτικό Τιμολόγιο (ΑΠΤ), ως εξής:
- .. %,
Τονίζεται ότι προϊόντα με ΝΕΤ τιμές, δεν εξαιρούνται των παροχών επί τζίρου

./.

-23. Βάσει κλίμακας, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους με Πιστωτικό Τιμολόγιο
(ΠΤ), ως εξής:
Από ………………….. έως ………………….. απόδοση …. %.
Από ………………….. έως ………………….. απόδοση …. %.

-

Η αξία του πιστωτικού τιμολογίου στο τέλος του έτους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ετήσιου τζίρου που επιτεύχθηκε και του αντίστοιχου ποσοστού
απόδοσης τους συνολικού τζίρου.
4. Λόγω τρόπου πληρωμής. Σε όλες τις πληρωμές θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού επί τζίρου σε κάθε πληρωμή, αναλόγως των ημερών εξόφλησης των τιμολογίων,
ως εξής
α.

Για εξόφληση σε …. ημέρες, απόδοση τουλάχιστον …. %

β.

Για εξόφληση σε …. ημέρες, απόδοση τουλάχιστον …. %

γ.

Για εξόφληση σε …. ημέρες απόδοση τουλάχιστον …. %

δ.

Για εξόφληση σε …. ημέρες απόδοση τουλάχιστον …. %

5. Επιπλέον παροχές:
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..………………
6. Τα ποσά που πιθανόν εκκρεμούν από τις παροχές επί τζίρου, θα αποπληρώνονται από την εταιρεία με πιστωτικό τιμολόγιο, την 31 Δεκεμβρίου της οικονομικής χρήσης που αφορούν. Σε αντίθετη περίπτωση, το απαιτούμενο ποσό θα παρακρατείται από
την πρώτη πληρωμή της Εταιρείας του νέου έτους με έκδοση από το ΕΚΕΜΣ αντίστοιχου
φορολογικού στοιχείου.
7. Ως κύκλος εργασιών (τζίρος), ορίζεται η καθαρή αξία των πωλήσεων της εταιρείας προς το ΕΚΕΜΣ σε όλα τα σημεία πώλησης και τις Μονάδες (αξία προ ΦΠΑ), ανεξαρτήτως τόπου παράδοσης.
8. Οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί η εταιρεία ως προς τις παροχές, θα την υποβάλλει έγκαιρα στο Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων - Ποτών, για έγκριση από το
ΕΚΕΜΣ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
1. Ισχύς της παρούσας συμφωνίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
2. Η διάρκεια της παρούσας παρατείνεται κατά ένα (1) εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της κανονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους, σε περίπτωση που έως και είκοσι (20) μέρες πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας,
ούτε η εταιρία ούτε το ΕΚΕΜΣ, έχουν εκφράσει εγγράφως την επιθυμία είτε για διακοπή
είτε για διαφοροποίηση των παροχών της συνεργασίας (1η 6μηνη παράταση).

./.

-33. Επιπλέον, η διάρκεια της παρούσας παρατείνεται κατά ένα (1) εξάμηνο ακόμη,
από την ημερομηνία λήξης της 1ης 6μηνης παράτασης, με τους ίδιους όρους, σε περίπτωση που έως και είκοσι (20) μέρες πριν τη λήξη της, ούτε η εταιρία ούτε το ΕΚΕΜΣ έχουν
εκφράσει εγγράφως την επιθυμία είτε για διακοπή είτε για διαφοροποίηση των παροχών
της συνεργασίας (2η 6μηνη παράταση).
4. Με το πέρας της λήξης της διάρκειας της παρούσας (κανονική ή προβλεπομένων παρατάσεων) δύναται να συνεχιστεί η συνεργασία με τους ίδιους όρους. Κατά την
περίοδο αυτή η συνεργασία λύεται με απόφαση του ΕΚΕΜΣ οποιαδήποτε στιγμή αζημίως
και για τα δύο μέρη, αφού προηγουμένως διευθετηθούν τυχόν υπάρχουσες οικονομικές
εκκρεμότητες, αμφοτέρων μερών.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
1. Η εκάστοτε αίτηση διαφοροποίησης του τιμοκαταλόγου του Προμηθευτή θα φέρει τη σφραγίδα της εταιρίας και θα είναι θεωρημένος από τα αρμόδια όργανα αυτής, ενώ
θα υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2.

Διαφοροποίηση τιμοκαταλόγου θεωρείται οποιοδήποτε αίτημα:
α.

Εισαγωγής νέου προϊόντος

β.

Σε ήδη εγκεκριμένο από το ΕΚΕΜΣ προϊόν:

(1) Αλλαγή κωδικού τιμολόγησης εταιρίας
(2) Αλλαγή ονομασίας προϊόντος
(3) Αλλαγή BARCODE
(4) Αλλαγή τιμής (ανατίμηση ή υποτίμηση)
Με τον όρο ανατίμηση εννοείται η έγκριση του ΕΚΕΜΣ για προμήθεια του προϊόντος με
τιμή υψηλότερη από την ήδη εγκεκριμένη.
3. Με την υποβολή αιτήματος ανατίμησης ή εισαγωγής νέων κωδικών ή αλλαγής
BARCODE, θα διεξάγεται έρευνα αγοράς από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΜΣ. Αν υπάρχει θετική διαφορά στις τιμές λιανικής πώλησης σε σχέση με το εμπόριο (δηλαδή τιμή λιανική ΕΚΕΜΣ χαμηλότερη από αυτή του εμπορίου), η προσφερόμενη τιμή κριθεί ως συμφέρουσα και το προϊόν αναγκαιεί για τις ανάγκες του Πρατηρίου Τροφίμων - Ποτών, το αίτημα θα εγκρίνεται από το ΕΚΕΜΣ. Η εταιρεία, θα ενημερώνεται εγγράφως για την έγκριση ή μη του αιτήματος ενώ ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του αιτήματος ορίζεται η
ημερομηνία του εγγράφου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της έγκρισης.
4. Η τιμή κάθε νέου ή ανατιμημένου κωδικού θα έχει ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες. Εξαιρούνται οι τιμές των κωδικών αρχικής συνεργασίας με την εταιρία, οι οποίοι παραμένουν σταθεροί για το πρώτο έτος της συνεργασίας (12 μήνες).
5. Από υποβολής του τιμοκαταλόγου ανατίμησης για έγκριση, μέχρις ότου εκδοθεί
εγκριτική απόφαση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις παραγγελίες με
παλαιές τιμές. Τυχόν εκδοθέντα τιμολόγια με διαφοροποιημένες τιμές εις βάρος του ΕΚΕΜΣ, καθώς και τα εμπορεύματά τους, δύναται να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Εάν
γίνει παραλαβή των εμπορευμάτων, θα απαιτείται ανά Τιμολόγιο Αγοράς αντίστοιχο Πιστωτικό Τιμολόγιο για τις διαφορές των τιμών και εκπτώσεων.

./.

-46. Σε περίπτωση παράδοσης μη εγκεκριμένων προϊόντων αυτά δεν θα παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση παράδοσης μη εγκεκριμένων προϊόντων σε Μονάδες, τα Τιμολόγια Αγοράς αυτά δεν θα εξοφλούνται από το λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ, θα απαιτείται πιστωτικό τιμολόγιο για το 100% της αξίας αυτών, ασχέτως του αν έχουν ή όχι καταναλωθεί αυτά και το θέμα θα εισάγεται στο ΔΣ/ ΕΚΕΜΣ για εξέταση και επιβολή κυρώσεων σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 10 της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας.
7. Εάν κατά την διάρκεια υποβολής του νέου ανατιμημένου τιμοκαταλόγου και
μέχρι την έγκρισή του, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να παραδίδει τα προϊόντα της
με παλαιές τιμές, τότε δύναται να μην εκτελούνται παραγγελίες από αυτή. Η επιχείρηση με
ευθύνη της θα ενημερώνει άμεσα το ΕΚΕΜΣ με αποστολή αντίστοιχου εγγράφου (FAX).
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ
1. Έλεγχος τιμών των εγκεκριμένων προϊόντων θα πραγματοποιείται σε τακτά
χρονικά διαστήματα από το αρμόδιο τμήμα αξιολόγησης του ΕΚΕΜΣ.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι τιμές λιανικής πώλησης στο ΕΚΕΜΣ είναι μεγαλύτερες από αυτές των λοιπών Καταστημάτων Λιανεμπορίου (Super market) ή
του Παρατηρητηρίου Τιμών, τότε το ΔΣ/ ΕΚΕΜΣ θα εξετάζει το θέμα και θα αποφασίζει για
τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία, με έγγραφη προειδοποίηση δεκαπέντε ημερών.
3. Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να ενεργήσει έγκαιρα και ανάλογα για την αρχική
ισορροπία των αρχικών στοιχείων, είτε με την αύξηση του ποσοστού εκπτώσεως, είτε με
Άμεσο Πιστωτικό Τιμολόγιο, που να καλύπτει τη διαφορά τιμών.
4. Οι παραγγελίες θα εκτελούνται όπως αυτές θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών Τροφίμων – Ποτών του ΕΚΕΜΣ ή τις Μονάδες και τυχόν αλλαγές σε κωδικούς δε θα
γίνονται αποδεκτές, με συνέπεια τα εμπορεύματα μαζί με τα τιμολόγια να επιστρέφονται
στον προμηθευτή.
5. Για οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής Κωδικού (λόγω συσκευασίας, βάρους,
κλπ) θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων –
Ποτών, με αντίστοιχη επιστολή της επιχείρησης και θα αναμένεται απάντηση, για την έγκριση ή όχι του αιτήματος από το ΕΚΕΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για πρόθεση εισαγωγής νέων
κωδικών και κωδικών προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
1. Για κάθε κωδικό αρχικής συμφωνίας ή νέο κωδικό που εγκρίνεται η εισαγωγή του, θα καταβάλλεται εφάπαξ συγκεκριμένο ποσό ως έξοδα για τη διάθεση του χώρου τοποθέτησης και αποθήκευσης προϊόντων ή δυνατότητα διακίνησης του προϊόντος στις Μονάδες.
2. Ο κάθε νέος κωδικός κοστολογείται 15 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης, δηλαδή όταν η εταιρία προβεί σε ταυτόχρονη αίτηση κατάργησης ισάριθμων
εγκεκριμένων βασικών κωδικών, οι οποίοι έχουν παραδοθεί τουλάχιστον μία φορά κατά
τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή του αιτήματος.

./.

-53. Ο κάθε νέος εποχιακός κωδικός (παγωτά, αντηλιακά και είδη εορταστικής περιόδου) κοστολογείται 5 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ ως ελάχιστη καταβολή για έξοδα διοικητικού
κόστους
4.

Πληρωμή δεν πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Μεταβολές που αφορούν στις αριθμητικές αλλαγές κωδικών τιμολόγησης
και γραμμωτών κωδικών.
β. Μεταβολές που αφορούν στην περιγραφή του προϊόντος, καθώς και στις
τιμές αυτών (ανατιμήσεις – υποτιμήσεις).
γ. Μεταβολές που αφορούν στην τροποποίηση των μονάδων μέτρησης (κιβωτιοποίηση) των ειδών.
δ.

Εισαγωγή προωθητικών κωδικών προσφοράς.

5. Το κάθε αίτημα της εταιρίας κοστολογείται με βάσει τις αποφάσεις της Μόνιμης
Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΕΜΣ κατόπιν έγκρισης ή απόρριψης συγκεκριμένων αιτημάτων εισαγωγής κωδικών (ολικώς ή μερικώς).
6. Η καταβολή του ποσού που θα προκύπτει θα τακτοποιείται από το λογιστήριο
του ΕΚΕΜΣ και θα πραγματοποιείται προκαταβολικά και όχι σε δόσεις ή άλλες μορφές διακανονισμού.
7. Επιπλέον, το ΕΚΕΜΣ ουδεμία υποχρέωση έχει, να προβεί σε παραγγελία συγκεκριμένου προϊόντος ακόμη και αν έχει καταβληθεί το παραπάνω ποσό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Κατά την πληρωμή του προμηθευτή, θα εξοφλούνται τιμολόγια για τα οποία έχουν παρέλθει …. ημέρες ή το συμφωνηθέν στο άρθρο 1 παράγραφο 4, χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκδόσεώς τους και με απόκλιση + ή – ολίγων ημερών. Η ημέρα
πληρωμής των επιχειρήσεων καθορίζεται μία (1) φορά το μήνα, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα καθορίζει το Τμήμα Πληρωμών του ΕΚΕΜΣ πλην του μήνα Αυγούστου κατά τον οποίο δεν πραγματοποιούνται πληρωμές.
2. Τα τιμολόγια που αφορούν παράδοση προϊόντων απευθείας σε Μονάδες, θα
πρέπει να προσκομίζονται στο Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ εντός 5 εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία έκδοσης τους και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής,
τα οποία θα πρέπει, με μέριμνα της εταιρείας, να υπογράφονται και να σφραγίζονται για
την παραλαβή από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων με τα πλήρη στοιχεία αυτών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης τους στο ΕΚΕΜΣ, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν ισχύει η υποχρέωση του ΕΚΕΜΣ για εξόφληση τους εντός του χρονικού διαστήματος που
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4. Ως ημερομηνία παράδοσης τους στο ΕΚΕΜΣ, νοείται η ημερομηνία της ιδιοχείρως υποβολής τους από τους εκπροσώπους της εταιρίας στο
Τμήμα Παραλαβής τιμολογίων του Λογιστηρίου του ΕΚΕΜΣ ή η ημερομηνία παραλαβής
τους στη Γραμματεία του ΕΚΕΜΣ από το Ταχυδρομείο ή εταιρία ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση συστηματικής ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης, θα εξετάζεται η συνέχιση
ή διακοπή της συνεργασίας.

./.

-63. Τα προσκομισθέντα παραστατικά στο ΕΚΕΜΣ θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ενώ επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αντίγραφα αυτών ακόμη
και εάν είναι θεωρημένα από οποιαδήποτε αρχή.
4. Επιπλέον τονίζεται ότι τα παραστατικά που αφορούν παραδόσεις απευθείας
στις Μονάδες θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη και ακριβή περιγραφή του προϊόντος, όπως παρακάτω:
α) Τα κατεψυγμένα προϊόντα (λαχανικά, αλιεύματα και πατάτες) θα αναγράφουν επακριβώς το είδος, τον τύπο και την προέλευση του προϊόντος (π.χ. Χταπόδι Τ6
(800γρ – 1200γρ) Ισπανίας, αντί του μη αποδεκτού: Χταπόδι Ισπανίας). Επισημαίνεται ότι
κατά την παράδοση καταψυγμένων αλιευμάτων στο ΕΚΕΜΣ ή τις μονάδες θα αναγράφεται υποχρεωτικά στα φορολογικά παραστατικά και το μικτό βάρος (με επίπαγο) και το καθαρό βάρος ενώ η τιμολόγηση τους θα πραγματοποιείται βάση του καθαρού στραγγισμένου βάρους.
β) Τα λοιπά προϊόντα, θα αναγράφουν επακριβώς το είδος, την επωνυμία και
την εταιρία ή συνεταιρισμό παραγωγής (πχ Τοματάκι Αποφλοιωμένο 5κιλών επωνυμίας
«Α» εταιρίας «Β» και όχι Τοματάκι Αποφλοιωμένο 5κιλών ή σφουγγαρίστρα επωνυμίας
«Α» και όχι σφουγγαρίστρα)
5. Επιπλέον τα παραστατικά των αντιπροσώπων των εταιριών θα φέρουν υποχρεωτικά τους εγκεκριμένους από το ΕΚΕΜΣ κωδικούς τιμολόγησης της εταιρίας. Σε διαφορετική περίπτωση τα τιμολόγια δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται στον
Προμηθευτή προς διόρθωση ενώ η συστηματική επανάληψη της μη ορθής αναγραφής
κωδικών τιμολόγησης θα αποτελεί λόγο εξέτασης της συνέχισης της συνεργασίας με τον
προμηθευτή.
6. Παρακράτηση Φ.Ε. δυνάμει του Ν.2198/94, άρθρο 24 αναλόγως τις περιπτώσεις (1% , 4% , 8%). Η παρακράτηση του Φ.Ε. θα πραγματοποιείται κατά την εξόφληση των
τιμολογίων. Συγχρόνως θα εκδίδεται από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ ισόποση βεβαίωση
για το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις πληρωμές εκτός των αναφερομένων
στην Απ.1113502/6435/0016/7 Δεκ 2001/ΠΟΛ 1283) ΥΠ.ΟΙΚ, είναι:
α.

Απόδειξη πληρωμής του Προμηθευτή.

β. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, εάν η πληρωμή υπερβαίνει το ποσό των 1.500 €.
γ.

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, εάν η πληρωμή υπερβαίνει το ποσό των

3.000 €.
8. Τονίζεται ότι πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο προς τον Προμηθευτή ή στον
νόμιμο – εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας και όχι στους τυχόν υπάρχοντες αντιπροσώπους της.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει τον αρμόδιο Υπάλληλό της, ο οποίος
θα τοποθετεί και θα τακτοποιεί τα εμπορεύματα στο ράφι, σύμφωνα και με τις υποδείξεις
του προσωπικού του ΕΚΕΜΣ (Αποθήκης – Πρατηρίου Τροφίμων)

./.

-72. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θα επισκέπτεται την Αποθήκη και το Πρατήριο
Τροφίμων – Ποτών τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και θα είναι επίσης υπεύθυνος
για τον έλεγχο των προϊόντων της εταιρίας. Επιπλέον θα φροντίζει για την έγκαιρη επιστροφή από το ΕΚΕΜΣ προς τον προμηθευτή των προς λήξη ή ληγμένων προϊόντων, με
την έκδοση από το ΕΚΕΜΣ Δελτίου Επιστροφής Προϊόντων. Σε περίπτωση που από έλεγχο των οργάνων του ΕΚΕΜΣ, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν στα ράφια της εταιρίας ληγμένα προϊόντα, τότε το θέμα θα τίθεται άμεσα υπόψη του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 10 της παρούσας.
3. Στις παραπάνω ημέρες – ημερομηνίες ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, θα συντάσσει παραγγελία σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Δχστή της Αποθήκης ή του Πρατηρίου Τροφίμων (Super Market), για τα είδη που αναγκαιούν στο ΕΚΕΜΣ, η οποία θα εκτελείται σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά τις παραπάνω προκαθορισμένες ημέρες – ημερομηνίες.
4. Στη συνέχεια η παραγγελία με τις υπογραφές και των δύο μερών θα παραδίδεται στον Τμηματάρχη της Αποθήκης ή του Πρατηρίου Τροφίμων και από εκεί συγκεντρωτικά στο τέλος της ημέρας, μέσω του Τμήματος Προμηθειών Τροφίμων – Ποτών, θα προωθείται για τελική έγκριση στον Δντή τους ΕΚΕΜΣ.
5. Τελικώς όλες οι παραγγελίες θα καταλήγουν στο Τμήμα Παραλαβών, έτσι ώστε
να μπορεί να προβεί στην ταύτιση της τελικώς εγκριθείσας παραγγελίας από τα αρμόδια
όργανα του ΕΚΕΜΣ σε σχέση με τις παραδοθείσες ποσότητες εμπορευμάτων της επιχείρησης, κατά την καθορισμένη ημερομηνία παραδόσεώς τους.
6. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Παραλαβών, ώστε να ενημερωθεί για την έγκριση ή μη της παραγγελίας της.
7. Εάν παρουσιασθεί έκτακτη ανάγκη παραγγελίας, η επιχείρηση θα ειδοποιείται
τηλεφωνικά και εγγράφως (μέσω fax) από το αρμόδιο τμήμα του ΕΚΕΜΣ και θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες.
8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξολογιστική συναλλαγή μεταξύ Μονάδων και με
οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με το ΕΚΕΜΣ εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη με την παράδοση των εμπορευμάτων, να παραλάβει με Δελτίο Επιστροφής που θα εκδώσει το ΕΚΕΜΣ, τα εμπορεύματα που έχουν
χαρακτηρισθεί από την επιτροπή του ΕΚΕΜΣ ως επιστρεφόμενα: Μη Εγκεκριμένα - Αλλοιωθέντα - Ληγμένα - Μη Καταναλωθέντα κλπ (Μη καταναλωθέντα είδη, θεωρούνται όσα
δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη κίνηση κατά το προηγούμενο εξάμηνο) στο 100% της αξίας
αυτών.
2. Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Δελτίων Επιστροφής, η
εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει στο ΕΚΕΜΣ τα αντίστοιχα σχετικά Πιστωτικά Τιμολόγια Επιστροφής. Σε αντίθετη περίπτωση, στην πρώτη πληρωμή της επιχείρησης θα γίνεται παρακράτηση του αντιστοίχου ποσού από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ και έπειτα από
έγγραφη ενημέρωση του Τμήματος Αποθηκών Τροφίμων ή του Πρατηρίου Τροφίμων
προς το Λογιστήριο.
3. Επίσης, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη με την παράδοση εμπορευμάτων σε
Μονάδες, να παραλαμβάνει τα προϊόντα που είναι προς επιστροφή. Εντός δέκα ημερών
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-8από την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, θα πρέπει να προσκομιστεί στο
ΕΚΕΜΣ το σχετικό Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής. Στο κάθε Πιστωτικό Τιμολόγιο, θα
πρέπει να αναγράφεται στις παρατηρήσεις ότι αφορά επιστροφές από Μονάδα, καθώς και
την ονομασία της Μονάδας και την συγκεκριμένη διαχείριση που αφορά.
4. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και του ΕΚΕΜΣ, πριν τη λήξη ορίου ζωής των προμηθευόμενων ειδών της επιχείρησης και εφ’ όσον αυτά δεν έχουν πουληθεί, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη αφ’ ενός να τα παραλάβει
με Δελτίο Επιστροφής που θα εκδώσει το ΕΚΕΜΣ και να προσκομίσει το αντίστοιχο Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής, αφ’ εταίρου εάν η λογιστική καρτέλα της επιχείρησης προκύψει χρεωστική για το ΕΚΕΜΣ τότε η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει χρήματα ή επιταγή για τη λογιστική τακτοποίηση των δύο πλευρών.
5. Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν και στην περίπτωση που ο προμηθευτής προβεί σε:
α. Αλλαγής επωνυμίας της επιχείρησης ή νομικής μορφής της (και αλλαγής
ΑΦΜ) ή και των δύο.
β. Αλλαγή εκπροσώπησης της επιχείρησης από αποκλειστικούς αντιπροσώπους ή ειδικούς συνεργάτες ή επιχειρήσεις διανομών.
6. Κωδικοί οι οποίοι δεν παρουσίασαν ουδεμία κίνηση για τουλάχιστον 24 μήνες
(παράδοση στο ΕΚΕΜΣ, στα παραρτήματα αυτού ή στις Μονάδες) θα διαγράφονται αυτόματα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΡΟΒΟΛΕΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ
1. Προβολές θεωρούνται οι διάφορες ενέργειες διαφήμισης και πώλησης συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων (κωδικών), με χρήση ή όχι ειδικών μέσων (κινητά ράφια,
ψυγεία, αφίσες, πινακίδες, διανομή φυλλαδίων κλπ ή με το σύνολο αυτών).
2. Οι προβολές προϋποθέτουν δέσμευση χώρου, ενδεχομένως χρήση ειδικών μέσων καθώς επίσης και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποίησης τους.
3. Οι προβολές που αφορούν την διάθεση περίοπτης θέσης στο ράφι (κεφαλή
γόνδολας) ή τοποθέτηση ειδικής διαφημιστικής προθήκης (stand) θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερών. Το αντίτιμο τους προκαταβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες προ
της έναρξης τους, με έκδοση από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ, τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Το κόστος μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο προβολής (περίοδος εορτών – περίοδος αιχμής), το είδος του προβαλλόμενου προϊόντος (εποχιακό) και το χώρο προβολής.
Η τοποθέτηση των προϊόντων στην προβολή και η διευθέτησή τους είναι εργασία του πωλητή της εταιρείας και όχι του ΕΚΕΜΣ.
4. Η εταιρία οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΜΣ για την διάρκεια της προβολής καθώς την ακριβή θέση που επιθυμεί αυτή να έχει τουλάχιστον 20
ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία πραγματοποίησης της προβολής, προκειμένου να λάβει απάντηση για τη διαθεσιμότητα και το ακριβές κόστος της προβολής.
5. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν πραγματοποιήσει με υπαιτιότητά της, προβολή ή προβολές που έχουν συμφωνηθεί, είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει το αντίστοιχο
ποσό που έχει καθοριστεί. Απαλλαγή της υπόψη οφειλής πληρωμής μπορεί να γίνει μόνο
εφ’ όσον η επιχείρηση ενημερώσει εγγράφως το ΕΚΕΜΣ για αδυναμία πραγματοποίησής
της τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή της.

./.
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6. Επιτρέπεται η προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης με την βοήθεια υπαλλήλου της, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής της (FAX) προς το ΕΚΕΜΣ, με την οποία
θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, χρόνο και ενδεχομένως μέσα που
θα χρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη σχεδιασμένη πραγματοποίησή της.
7. Οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες των προβολών θα καθορίζονται σε συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων - Ποτών.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Τα προσκομιζόμενα προϊόντα στο ΕΚΕΜΣ ή στις Μονάδες θα υφίστανται υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο, όπως αυτός καθορίζεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές,
την ισχύουσα νομοθεσία και διαταγές της Υπηρεσίας, από αρμόδια όργανα της υπηρεσίας, παρουσία του Προμηθευτή ή νομίμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, με τους
παρακάτω τρόπους:
α. Με μακροσκοπικό και οργανοληπτικό έλεγχο του προϊόντος, προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν αυτό πληροί τα καθοριζόμενα από τις προδιαγραφές και λοιπές διατάξεις.
β. Με μακροσκοπικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συσκευασία
και οι επισημάνσεις, πληρούν στα καθοριζόμενα από τις προδιαγραφές και λοιπές διατάξεις.
γ. Με εργαστηριακό έλεγχο από το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού
(ΚΒΙΕΣ), το Χημείο Στρατού (ΧΗΣ), το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο διαπιστευμένο
εργαστήριο.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμά της για εκτέλεση κάθε εργαστηριακού ελέγχου
που αυτή κρίνει σκόπιμο προς διακρίβωση της ποιοτικής κατάστασης του προϊόντος.
3. Τα αποτελέσματα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων, τίθενται υπόψη
του ΕΚΕΜΣ, το οποίο εισάγει αμέσως το θέμα στο ΔΣ/ΕΚΕΜΣ για γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.
4. Εάν μετά από εργαστηριακό έλεγχο τροφίμων – ποτών και εμφιαλωμένων νερών διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα της επιχείρησης είναι «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ», «ΕΠΙΒΛΑΒΗ», ή «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» τότε το
προϊόν θα δεσμεύεται, θα διακόπτονται οι παραγγελίες του συγκεκριμένου προϊόντος
προς τον προμηθευτή, θα επαναδειγματίζεται και ανάλογα θα επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις του Άρθρου 10.
5. Τα δείγματα και το κόστος εξετάσεως των δειγμάτων, για όλες τις προβλεπόμενες εργαστηριακές εξετάσεις (Μικροβιολογικές - Χημικές - Ιστολογικές) θα βαρύνουν τον
προμηθευτή, ενώ υποχρεούται για την εξόφληση αυτών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του κόστους σε αυτούς. Επιπρόσθετα, πριν από κάθε πληρωμή ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει βεβαίωση «ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΚΒΙΕΣ» από
τη διαχείριση χρηματικού του 414 ΣΝΣΕΝ (υπεύθυνη διαχείριση εξόφλησης του κόστους
των εργαστηριακών εξετάσεων).
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-106. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφών για τα
είδη το οποία προωθούνται προς το ΚΒΙΕΣ για δειγματοληπτικό έλεγχο.
7. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων από αυτές, τότε το κόστος εκτέλεσης σε άλλους προβλεπόμενους φορείς θα βαρύνει τον Προμηθευτή (ΦΕΚ 488 Β΄/21-598, ΦΕΚ 161 Β΄/14-2-2002 και ΦΕΚ 131 Β΄/7-2-2003), ομοίως όπως αναφέρεται παραπάνω.
8. Για κατεψυγμένα προϊόντα που κατόπιν ελέγχου (μακροσκοπικού ή εργαστηριακού) διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επίπαγου κλπ είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου
από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει στο
ΕΚΕΜΣ πιστωτικό τιμολόγιο με την αξιακή διαφορά που θα προκύπτει από το επιπλέον
ποσοστό επίπαγου. Στη συνέχεια, θα εξετάζεται το θέμα από το ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, για την επιβολή επιπλέον κυρώσεων.
9. Ένσταση στην επιβολή κυρώσεων (προστίμου κλπ), μπορεί να υποβάλλει η επιχείρηση εγγράφως εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτή αντιστοίχου εγγράφου
του ΕΚΕΜΣ. Η ένσταση εξετάζεται από το ΔΣ/ΕΚΕΜΣ το οποίο λαμβάνει οριστική απόφαση τελεσίδικα.
10. Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δύναται να είναι παρών σε περίπτωση
επανεξετάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο ΚΒΙΕΣ, ΧΗΣ, ΓΧΚ. Στην περίπτωση αυτή
η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίσει την επιθυμία της εγγράφως προς το
ΕΚΕΜΣ και εντός 48ωρου από την κοινοποίηση σε αυτήν των αποτελεσμάτων, καθώς και
το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της, ο οποίος θα παραστεί στην παραπάνω
διαδικασία επανεξέτασης.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις δειγματοληψίας θα λαμβάνεται «ΔΕΙΓΜΑ» και «ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ» προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση.
12. Λοιπά όπως καθορίζονται στις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Κ.Τ.Π. και τη
λοιπή Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1. Κυρώσεις στον Προμηθευτή (μία ή περισσότερες κατά περίπτωση) επιβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις, που αφορούν τόσο στον εφοδιασμό του ΕΚΕΜΣ όσο και
των Μονάδων:
α. Προσκόμιση ακατάλληλων ποιοτικώς προϊόντων, με εκτροπές από τα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
β.

Απορρίψεις προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

γ.

Αυθαίρετη και μη λανθασμένη αναπροσαρμογή τιμών.

δ.

Μη έκδοση νομίμων παραστατικών ή δήλωση σε αυτών ψευδών στοιχείων.

ε.

Έκδοση τιμολογίου με αναγραφή μη πραγματικής ποσότητας που παραδί-

δεται.

./.

-11στ. Μη έγκαιρη προσκόμιση των παραστατικών αγορών στο ΕΚΕΜΣ για παραδόσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται στις Μονάδες (τριγωνική πώληση). Μη
έγκαιρη χαρακτηρίζεται κάθε παράδοση παραστατικών η οποία πραγματοποιείται
30 ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.
στ. Εξολογιστική συναλλαγή μεταξύ Μονάδων και με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με το ΕΚΕΜΣ εταιρεία.
ζ.
σύμβασης.
2.

Λοιπές περιπτώσεις οι οποίες αντιβαίνουν προς τους όρους της παρούσας

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραπάνω περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:
α.

Έγγραφη επίπληξη

β.

Χρηματικό πρόστιμο:

(1) Πρώτη φορά, αξίας ίσης μέχρι του 1% του τζίρου της εταιρίας των 6 τελευταίων μηνών από την ημέρα της παράβασης.
(2) Δεύτερη φορά, αξίας μέχρι του 2% του τζίρου της εταιρίας των 6 τελευταίων μηνών από την ημέρα της παράβασης.
(3) Τρίτη φορά, αξίας μέχρι του 3% του τζίρου της εταιρίας των 6 τελευταίων μηνών από την ημέρα της παράβασης.
γ. Διακοπή συνεργασίας (απενεργοποίηση κωδικού) στα είδη που μετά τον
εργαστηριακό έλεγχο έχουν χαρακτηρισθεί σε κάποια από τις κατηγορίες των παραγράφων 1α και 1β του παρόντος άρθρου.
δ. Πλήρης διακοπή συνεργασίας με την επιχείρηση, κατόπιν αποφάσεως του
ΔΣ/ ΕΚΕΜΣ.
3. Τα παραπάνω πρόστιμα ισχύουν επίσης και για οποιαδήποτε παράβαση των
όρων της παρούσας Συμφωνίας Συνεργασίας.
4. Ιδιαίτερα δε σε περίπτωση που μετά από εργαστηριακό έλεγχο τροφίμων – ποτών και εμφιαλωμένων νερών διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα της επιχείρησης είναι «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ», «ΕΠΙΒΛΑΒΗ», ή «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» τότε απενεργοποιείται ο κωδικός του είδους, επιβάλλονται οι παραπάνω κυρώσεις και εξετάζεται από το ΔΣ/ ΕΚΕΜΣ η διακοπή της συνεργασίας με την εταιρία.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Η επιτροπή προελέγχου των βιομηχανιών της Υπηρεσίας, θα επισκέπτεται περιοδικά, κατά την κρίση της, τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, για διαπίστωση της τηρήσεως των νομοθετικών απαιτήσεων, όσον αφορά στην τήρηση των κανόνων της ορθής
υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής.
2. Αν οι εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν χαρακτηρισθούν ‘’ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ’’
τότε η παρούσα λύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο Άρθρο.
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-123. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της μονάδος παραγωγής ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα το ΕΚΕΜΣ για να αποστείλει την επιτροπή ελέγχου για τον προβλεπόμενο έλεγχο και διαπίστωση της καταλληλότητας ή μη των νέων εγκαταστάσεων.
4. Εφόσον ο Προμηθευτής προβεί σε αλλαγή εγκαταστάσεων, χωρίς να δηλώσει
αυτό στην Υπηρεσία, τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 10 της
παρούσας σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που οι νέες εγκαταστάσεις χαρακτηρισθούν "ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ"
τότε η παρούσα λύεται μονομερώς από το ΕΚΕΜΣ αφού διευθετηθούν τυχόν υπάρχουσες
οικονομικές εκκρεμότητες.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ
1. Ο χώρος εκθέσεως των προϊόντων της επιχείρησης θα είναι ανάλογος με τον
αριθμό των συνεργατών σε ομοειδή προϊόντα, εκτός εάν άλλως αποφασισθεί από το ΕΚΕΜΣ. Ο χώρος θα υποδεικνύεται στην εταιρία, κατά τις οδηγίες του Τμηματάρχη του
Πρατηρίου Τροφίμων – Ποτών, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την οποιαδήποτε αυξομείωση του διατιθέμενου στην εταιρία χώρου.
2. Σε περίπτωση εγκρίσεως εντός του τρέχοντος έτους νέας επιχείρησης ομοειδών
προϊόντων, τα παραπάνω ποσοστά θα μειώνονται αναλογικά.
3. Η έγκριση νέων κωδικών ουδεμία υποχρέωση επιφέρει στο ΕΚΕΜΣ για την παροχή επιπλέον χώρου.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
1. Η παρούσα λύεται μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, πέραν των όσων καθορίζονται στο Άρθρο 10 της παρούσας, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η συναλλαγή με τον προμηθευτή δεν είναι συμφέρουσα ή όταν βρεθεί άλλος προμηθευτής που να προσφέρει τα ίδια η παρόμοια
είδη σε καλύτερες τιμές ή με καλύτερους όρους συνεργασίας και ο συμβεβλημένος προμηθευτής δεν αποδεχθεί τη βελτίωση των τιμών διάθεσης των ειδών ή των όρων συνεργασίας.
β. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αθετήσει τους βασικούς όρους συνεργασίας που δηλώθηκαν στο έντυπο συμφωνίας – συνεργασίας ή σε περίπτωση που παραβιάσει κάποια από τα άρθρα αυτής της συμφωνίας.
γ. Όταν η πώληση με εκκαθάριση επί των πωληθέντων, η λύση θα γίνεται με
τακτοποίηση του λογαριασμού του προμηθευτή με το ΕΚΕΜΣ, αφού πρώτα παραλάβει
με πιστωτικό Δελτίο τα μη πωληθέντα εμπορεύματα και εκδώσει το αντίστοιχο πιστωτικό
τιμολόγιο προς το ΕΚΕΜΣ. Ο προμηθευτής δεν εξοφλείται εφόσον υπάρχουν εμπορεύματα τα οποία δεν πωλήθηκαν μέχρι την ημέρα εκκαθάρισης του λογαριασμού.
δ. Τα χρηματικά ποσά τα οποία μέχρι τη λύση της συμφωνίας, έχουν παρακρατηθεί από το ΕΚΕΜΣ, για εισαγωγή κωδικών ή προβολή προϊόντων, δεν επιστρέφονται
στην επιχείρηση.
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-132. Επιπλέον, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του ΕΚΕΜΣ ή διάλυσης του, η
παρούσα συμφωνία ακυρούται αζημίως και από τα δύο μέρη, αφού προηγουμένως διευθετηθούν τυχόν υπάρχουσες οικονομικές εκκρεμότητες, αμφοτέρων μερών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν Κουπόνια, οφείλουν στο τέλος του μήνα να
προσκομίζουν Πιστωτικό Τιμολόγιο στο Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ και να παραλαμβάνουν τα
αντίστοιχα Κουπόνια από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ.
2. Τα προϊόντα βαρύνονται με Μεικτό Κέρδος ΕΚΕΜΣ από 2% έως 5% αναλόγως
του είδους του προϊόντος (π.χ. τσίχλες 5%) για όλες τις εταιρίες.
3.

Υπεύθυνοι Εταιρείας για το ΕΚΕΜΣ – Τηλέφωνα, Fax, e-mail Εταιρείας:
α. Δντής Πωλήσεων:

Τηλ.:

β. Υπεύθυνος πωλητής ή πωλητές:

Τηλ.:

Fax:

e- mail:

Σύστημα κωδικοποίησης (Bar Code):
Η επιχείρηση διαθέτει για τα προϊόντα της γραμμωτό κώδικα, σύμφωνα με το σύστημα ΕΑΝ 13 ή πρόκειται να τοποθετηθεί …………………… .
4.

5. Η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό της, μόνιμο ή σε εφεδρεία αξιωματικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την
παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν.1400/73.
6. Παρατηρήσεις
………………………………………….………………………………………………………..
………………………………………….………………………………………………………..
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν (ένα αντίτυπο για κάθε συμβαλλόμενο)
και αποτελεί συνέχιση όσων αναφέρονται στο έντυπο αρχικής προσφοράς ή ανανέωσης
συνεργασίας.
Τέλος, εφόσον η εταιρία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράδοση προϊόντων είτε στο ΕΚΕΜΣ είτε στις Μονάδες για χρονική περίοδο πέραν ενός έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης τότε η συνεργασία λύεται αζημίως και για τα δύο
μέρη, αφού πρώτα διευθετηθούν τυχόν υπάρχουσες οικονομικές εκκρεμότητες.

-ΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-ΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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