
Αποφάσεις:  
4/14 Απρ 20/ΔΣ/ΕΚΕΜΣ 
6/18 Ιουν 20/ΔΣ/ΕΚΕΜΣ 

10/16 Νοε 20/ΔΣ/ΕΚΕΜΣ 
 

 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟ ΕΚΕΜΣ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Email: promithion_sm@ekems.gr 
Τηλ. επικοινωνίας: 2107675444 

Ώρες επικοινωνίας: Δευ.-Πεμ. 09:00-13:00 
Ραντεβού μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 



 Στο παρόν θα βρείτε οδηγίες και πρότυπα έντυπα για την ορθή σύνταξη του 
φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ανανέωση της συνεργασίας 
σας με το ΕΚΕΜΣ. 
 
 Η σωστή προετοιμασία σύμφωνα με τις οδηγίες θα διευκολύνει τον έλεγχό 
τους και θα συντελέσει στην ταχύτερη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Είναι επομένως απαιτητό να τις ακολουθήσετε πιστά. 
 

 Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να προσκομίσετε 
κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρακαλούμε 
ΜΗΝ υποβάλλετε φάκελο με ελλείψεις, διότι δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Έντυπο Προσφοράς Ανανέωσης Συμφωνίας με το Πρατήριο 
Τροφίμων και Ποτών 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

 Λεπτομέρειες σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) 

 Λεπτομέρειες για εγγυητική επιστολή 

 Έντυπο Συμφωνίας Συνεργασίας με το ΕΚΕΜΣ 

 Πίνακας Δικαιολογητικών – CHECK LIST 
 
 
 



 

./. 

 ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
 ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ 
  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (υποχρεωτικά) 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

Α.Φ.Μ  

Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

E-MAIL  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

 
Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΜΣ (υποχρεωτικά) 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

EMAIL  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

EMAIL  
 

Γ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σημειώνετε 
με ΝΑΙ / ΟΧΙ δίπλα από κάθε κατάστημα): 

 Πρατήριο Τροφίμων και Ποτών στην έδρα του ΕΚΕΜΣ (Βύρωνας): _________ 

 Υποκατάστημα του ΕΚΕΜΣ στη Θεσσαλονίκη (πρώην ΣΠΘ): _____________ 

 Υποκατάστημα του ΕΚΕΜΣ στο ΓΕΣ (Χολαργός): ______________________ 

 Υποκατάστημα του ΕΚΕΜΣ στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής: _______________ 
 
Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 1. Συμπληρωμένο Έντυπο Προσφοράς για Ανανέωση Συνεργασίας (το παρόν). 
 2. Επικαιροποιημένος (εθνικός και εν απουσία του επίσημος) τιμοκατάλογος, με 
πλήρη στοιχεία (barcode τεμαχίου, κωδικός τιμολόγησης προϊόντος, περιγραφή, τιμή 
χονδρικής, έκπτωση, τιμή ΦΠΑ που βαρύνει τα προϊόντα, σημείωση αν οι αναγραφόμενες 
τιμές του τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, ΕΦΚ, στοιχεία κιβωτιοποίησης). 
 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 
 4. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, με ένδειξη «Για είσπραξη χρημάτων». 
 5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το ΙΚΑ. 
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 6. Συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΥΕΔ) 
ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή με σφραγίδα της 
εταιρείας. 
 7. Εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας συνεργασίας που 
καλύπτει συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρμογή  όλων  των  όρων  της,  και  ο 
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την καταθέσει έως την υπογραφή της με ποσό  
εγγύησης  ίσο  με το  2%  του  συνολικού  τζίρου (αφαιρουμένων εκπτώσεων επί 
τιμολογίου και ΦΠΑ)  της  εταιρείας που πραγματοποιήθηκε από πωλήσεις μέσω 
ΕΚΕΜΣ (Πρατήριο Τροφίμων και Ποτών – Μονάδες  Στρατού  Ξηράς), μη  
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, κατά  το προηγούμενο έτος της υπογραφής της συμφωνίας 
συνεργασίας. 
Το σύνολο των απαραίτητων εντύπων του ΕΚΕΜΣ και των υπεύθυνων δηλώσεων θα τα 
βρείτε στη συνέχεια του παρόντος οδηγού. 
 
 *Σε περίπτωση μη έγκρισης συνεργασίας με την εταιρεία, τα παραπάνω 
δικαιολογητικά θα καταστραφούν μετά την παρέλευση μηνός από την κοινοποίηση 
στην εταιρεία της αποφάσεως και εφόσον δεν έχει ζητηθεί εγγράφως η επιστροφή 
τους.  
 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 Παροχές - Εκπτώσεις 
  

 1. Επί τιμολογίου: 
  

  %             
  %             
  %             
  %             
 

Μαζί με την προσφορά θα κατατίθεται υποχρεωτικά ο ισχύον εθνικός 
τιμοκατάλογος των προϊόντων τα οποία θα περιλαμβάνονται στη συνεργασία με το 
ΕΚΕΜΣ και ο αριθμός έγκρισής του. Σε περίπτωση απουσίας εθνικού τιμοκαταλόγου θα 
υποβάλλεται επίσημος τιμοκατάλογος της εταιρείας, οι τιμές του οποίου θα ισχύουν 
δεσμευτικά για 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ανανέωσης. 

 Αλλαγή εθνικού τιμοκαταλόγου από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ, θα 
υλοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο νέος εθνικός τιμοκατάλογος θα έχει περιέλθει στο 
ΕΚΕΜΣ τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της ισχύς του. 

 Αλλαγές σε μη εθνικό τιμοκατάλογο θα υλοποιούνται μετά το πέρας του 6μηνου και 
κατόπιν έγκρισης από το ΕΚΕΜΣ. 
 
 2. Επί τζίρου για διαχειριστικά έξοδα: 

  2% στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. 
 
 3. Επί τζίρου για διάθεση χώρου και άνοιγμα νέων κωδικών - αντικατάσταση 
εγκεκριμένων: 

  1% στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. 
 

4. Λοιπές Παροχές (για διάθεση προβολών – τοποθέτηση stand κλπ): 
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Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 Όπως αναφέρονται στο τελικό έντυπο συμφωνίας συνεργασίας, το οποίο θα 
συνταχθεί από το ΕΚΕΜΣ (αν κριθούν ικανοποιητικές και γίνουν αποδεκτές, οι 
προτεινόμενες παροχές του παρόντος) και θα υπογραφεί και από τους δύο 
συμβαλλομένους. 
  

ΣΤ. Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 Διεύθυνση: Στρατόπεδο Σακέττα Β’, ΒΣΤ:902, Βύρωνας Αττικής 
 Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων - Ποτών: 210 7675444 
 Γραμματεία ΕΚΕΜΣ: 210 7675481     Αριθμός Φαξ: 210 7654102 

 
  

 Βύρωνας, ….…. / ….…. / …...…. 
  
 Για την επιχείρηση 
 (Σφραγίδα Επιχείρησης - Υπογραφή 

– Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντα) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Εκτυπώνεται το έντυπο προσφοράς (σε. 1-4 του παρόντος οδηγού) μία φορά. 
 
Ανά παράγραφο: 
 
Α. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία. 
Β. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία. 
Γ. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται στον φάκελο με τη σειρά που αναγράφονται. 
Δ. 1. Συμπληρώνονται τα % έκπτωσης επί του εθνικού/επίσημου τιμοκαταλόγου. 
 2. Σταθερό ποσοστό παροχής στη συνεργασία με το ΕΚΕΜΣ. 
 

Στο τέλος του εγγράφου τίθεται σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή 
από τον έχοντα την αρμοδιότητα. 
Κάθε σελίδα της προσφοράς μονογράφεται στο κάτω δεξιά μέρος της.                              
 
 
 
 
Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οδηγίες για τη συμπλήρωση 
αυτών. 
Παρακαλούμε για την προσκόμισή τους με τη σειρά που αναφέρονται στην 
παρ. Γ του εντύπου προσφοράς. 
 
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ η απαίτηση θεώρησης του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΥΕΔ). 
 



 

./. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΚΕΜΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Fax:  Εmail:  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
«............................................................................», με ΑΦΜ «…………………………..» 
δηλώνω ότι: 

 

Α/Α ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΝΑΙ Η’ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Λάβαμε γνώση του εγκεκριμένου εντύπου συμφωνίας συνεργασίας    

2 Δεν θα χρησιμοποιηθεί ως άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπος μόνιμος ή 
σε εφεδρεία αξιωματικός των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο της αποστρατείας 
του. 

  

3 Η διεύθυνση των εγκαταστάσεών μας είναι: 

……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………….. 

  

4 4.   Αποδεχόμαστε την επιθεώρησή τους από την αρμόδια Επιτροπή 
Προελέγχου Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Τροφίμων της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας 

  

5 Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.4496/2017 (όπως τροποποίησε 
τον ν.2939/2001), η εταιρεία  

α. Έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). 

β. Έχει  μοναδικό αριθμό μητρώου ΕΜΠΑ, τον «........................».  

γ.  Γνωρίζει και αποδέχεται την υποχρέωση για ανανέωση της ισχύς του 
πιστοποιητικού, για όλη τη χρονική διάρκεια της συνεργασίας της με το 
ΕΚΕΜΣ.  
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Α/Α ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΝΑΙ Η’ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

6 Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.4496/2017 (όπως τροποποίησε 
τον ν.2939/2001), η εταιρεία  
 
α. Δεν χαρακτηρίζεται ως παραγωγός αποβλήτων και ως εκ τούτου δεν 
έχει υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). 
β. Έχει ελέγξει και θα ελέγχει καθόλη της διάρκεια της συνεργασίας με το 
ΕΚΕΜΣ τους προμηθευτές της που θεωρούνται κατά νόμο υπόχρεοι, ότι 
είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. και αναγράφουν τον μοναδικό αριθμό 
μητρώου της επιχείρησης στα παραστατικά που της αποστέλλουν.  
γ. Οι μοναδικοί αριθμοί αυτοί κατά προμηθευτή της εταιρείας μας, έχουν 
όπως παρακάτω: 
    Εταιρεία «.....................................................» με αριθμό ΕΜΠΑ 
«......................» 
    Εταιρεία «.....................................................» με αριθμό ΕΜΠΑ 
«......................» 
    Εταιρεία «.....................................................» με αριθμό ΕΜΠΑ 
«.....................» 

    Εταιρεία «.....................................................» με αριθμό ΕΜΠΑ 
«.....................» 

  

7 Δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο Αντίγραφο της Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) όπου αναγράφεται η επιχείρηση και σας 
προσκομίστηκε για την προηγούμενη ανανέωση. 

  

8 Έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο Αντίγραφο της Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) όπου αναγράφεται η επιχείρηση που σας 
προσκομίστηκε για την προηγούμενη ανανέωση και σας υποβάλλεται 
το πλέον πρόσφατο. 

  

9 Δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο Καταστατικό της επιχείρησης που 
σας προσκομίστηκε για την προηγούμενη ανανέωση. 

  

10 Έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο Καταστατικό της επιχείρησης που 
σας προσκομίστηκε για την προηγούμενη ανανέωση και σας 
υποβάλλεται το πλέον πρόσφατο. 

  

11 Η επιχείρηση έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

  

12 Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. 

  

13 Η επιχείρηση διαθέτει ISO 14001 περί Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 
9001 Διαχείρισης ποιότητας και HACCP ή ISO 22000 που να το 
καλύπτει, για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα 
στάδια της τροφικής αλυσίδας (αφορά σε συνεργασία για την προμήθεια 
τροφίμων). 

  

14 Η επιχείρηση δεν έχει καταδικαστεί από το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ), για τις πράξεις επιβολής προστίμου, που 
καθορίζονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 

(Δύναται να αναζητηθεί Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Προέδρου και 
Διευθύνοντα Σύμβουλου). 

  

15 Η επιχείρηση δεν τελεί υπό: 

α. Πτώχευση. 

β. Εκκαθάριση 

γ. Αναγκαστική διαχείριση. 
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Α/Α ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΝΑΙ Η’ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 

δ.  Πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

ε. Υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία. 

(Δύναται να αναζητηθεί Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, 
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου). 

16 Η επιχείρηση  διαθέτει άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 
15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β’/31-08-2006) (για τις εταιρείες τροφίμων) 

  

17 Η επιχείρηση  διαθέτει άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων (για τις 
εταιρείες κατεψυγμένων τροφίμων) 

  

18 Υποβάλλεται συμπληρωμένο Έντυπο Προσφοράς για Ανανέωση 
Συνεργασίας 

  

19 Υποβάλλεται επικαιροποιημένος (εθνικός και εν απουσία του επίσημος) 
τιμοκατάλογος, με πλήρη στοιχεία (barcode τεμαχίου, κωδικός 
τιμολόγησης προϊόντος, περιγραφή, τιμή χονδρικής, έκπτωση, τιμή ΦΠΑ 
που βαρύνει τα προϊόντα, σημείωση αν οι αναγραφόμενες τιμές του 
τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, ΕΦΚ, στοιχεία κιβωτιοποίησης). 

  

20 Υποβάλλεται Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου 

  

21 Υποβάλλεται Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, με ένδειξη «Για 
είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου». 

  

22 Υποβάλλεται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το ΙΚΑ, με 
ένδειξη «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου». 

  

23 Υποβάλλεται Εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας 
συνεργασίας που καλύπτει συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την  
εφαρμογή  όλων  των  όρων  της,  και  ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να την καταθέσει έως την υπογραφή της με ποσό  
εγγύησης  ίσο  με το  2%  του  συνολικού  τζίρου (αφαιρουμένων 
εκπτώσεων επί τιμολογίου και ΦΠΑ)  της  εταιρείας που 
πραγματοποιήθηκε από πωλήσεις μέσω ΕΚΕΜΣ (Πρατήριο Τροφίμων και 
Ποτών – Μονάδες  Στρατού  Ξηράς), μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, 
κατά  το προηγούμενο έτος της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας. 

  

 (4)   
 

Ημερομηνία:                     20 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  





 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ) 

 

 Για τη συνεργασία ενός προμηθευτή με το ΕΚΕΜΣ, απαιτείται η προσκόμιση 
του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στον ν.4496/2017 (όπως τροποποίησε τον ν.2939/2001). Σε περίπτωση που η 
χρονική διάρκεια του Πιστοποιητικού είναι μικρότερη από αυτή της σύμβασης με το 
ΕΚΕΜΣ, θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση ότι το πιστοποιητικό θα 
ανανεώνεται συνεχώς και θα κατατίθεται ανανεωμένο στο ΕΚΕΜΣ.  
   
 Σε περίπτωση που πρόκειται για μεταπωλητή προϊόντων (διακινητής 
προϊόντων), απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι έχει ελέγξει και θα 
ελέγχει για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με το ΕΚΕΜΣ, τους προμηθευτές του 
που θεωρούνται κατά νόμο υπόχρεοι, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. και 
αναγράφουν τον μοναδικό αριθμό μητρώου της επιχείρησης στα παραστατικά που 
του αποστέλλουν, ο οποίος θα αναφερθεί στη δήλωση για τον κάθε προμηθευτή 
του μεταπωλητή ξεχωριστά. 
  

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο σύνδεσμο:   
https://www.eoan.gr/el/ 
 
Ένα ενημερωτικό για επιχειρήσεις, θα βρείτε στη συνέχεια και είναι αναρτημένο στο 
σύνδεσμο παρακάτω, οποίος και χρησιμοποιήθηκε ως πηγή για την αναπαραγωγή του: 
https://www.eoan.gr/el/content/641/e-m-pa-enimerotiko-gia-epicheiriseis 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25: 
 "Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός 
του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού". 
 Την 9 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε η με αριθμό οικ 181504/9.8.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 
2454/Β/2016) με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ. 
……», η οποία καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ένταξη των παραγωγών 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ). Επίσης 
ότι στο άρθρο 2 (παρ 2α και 2β) της παραπάνω ΥΑ, μνημονεύεται η υποχρέωση που 
έχουν οι παραγωγοί ως προς την καταχώρισή τους στο Ε.Μ.ΠΑ. (απόκτηση 
πιστοποιητικού/ών εγγραφής και αριθμού μητρώου παραγωγού, για όλες τις κατηγορίες 
των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση) σε διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω σχετικής υπουργικής 
απόφασης. 
 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης, το 
πιστοποιητικό εγγραφής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο προκειμένου να διατεθεί ένα 
προϊόν στην ελληνική αγορά, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο ως προς την συμμετοχή σε 
διάφορους δημόσιους διαγωνισμούς αλλά και ως προς την διακίνηση των προϊόντων 
μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού και τοποθέτησή τους στην αγορά. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.eoan.gr/el/
https://www.eoan.gr/el/content/641/e-m-pa-enimerotiko-gia-epicheiriseis




 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας συνεργασίας που καλύπτει συνολικά και 

χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της, και ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να την καταθέσει έως την υπογραφή της με ποσό εγγύησης ίσο με το 2% 
του συνολικού τζίρου (αφαιρουμένων εκπτώσεων επί τιμολογίου) της εταιρείας που 
πραγματοποιήθηκε από πωλήσεις μέσω ΕΚΕΜΣ (Πρατήριο Τροφίμων - Ποτών και 
Μονάδες-Υπηρεσίες Στρατού Ξηράς), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά το 
προηγούμενο έτος της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας. 
 

α. Ο χρόνος ισχύς της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 
τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο της προμήθειας. 

 
β.  Η εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική  ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 
γ.  Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
δ.  Η εγγύηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

(1) Την ημερομηνία έκδοσης. 
(2) Τον εκδότη. 
(3) Το ΕΚΕΜΣ προς το οποίο απευθύνονται. 
(4) Τον αριθμό της εγγύησης. 
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
(6) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
 

ε.  Τους παρακάτω όρους ότι:  
 

  (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

  (2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
 στ.  Τα στοιχεία της σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. 
 
 ζ.  Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
 
 η.  Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
 
 θ.  Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα  προαναφερθέντα 
στην προηγούμενη παράγραφο και το υπόδειγμα που παρατίθεται παρακάτω. 
 
 ι.  Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ή χωρίς να περιλαμβάνει τα 
αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, 
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την 
παρούσα διακήρυξη. 
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 ια.  Το ΕΚΕΜΣ αποστέλλει έγγραφο στους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Τονίζεται η 
υποχρέωση του εκδότη για επιβεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής εντός 
48 ωρών από τη λήψη του εγγράφου. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
(Χρησιμοποιείται όταν το τραπεζικό ίδρυμα έκδοσης δεν διαθέτει τυποποιημένη εγγυητική 
επιστολή) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. .......  ΕΥΡΩ   ........... 
 

 Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα εγγυητική 
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   .....................(και ολογράφως) ......................... 
.......υπέρ του: 
 (1) [σε    περίπτωση    φυσικού    προσώπου]:    (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο).............................,  
ΑΦΜ:  ................ (διεύθυνση) .........................................................., ή 
 (2) [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  
..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
...................................................................... ή 
 (3) [σε  περίπτωση  ένωσης  ή  κοινοπραξίας:]  των  φυσικών/νομικών προσώπων 
 
  α) (πλήρη  επωνυμία)  ......................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση)..................................... 
  β) (πλήρη  επωνυμία)  ......................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση)...................................... 
  γ) (πλήρη    επωνυμία)........................................................,ΑΦΜ:  ...................... 
(διεύθυνση)..................................... 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ. .................  (τίτλος 
σύμβασης). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 Η ισχύς της παρούσας είναι αορίστου χρόνου ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί  ή  
μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να θεωρήσουμε  την  
Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση  
εγγυοδοσίας μας.  
 Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής 
σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα, η εκδιδόμενη θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα στοιχεία της παρ. δ. 

 
 



   
 

./. 

  ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
  ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ………/20……. (ΥΣ ..….. / 20…... ) 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΕΜΣ 

(ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ) 
( Αντίτυπο ΕΚΕΜΣ / Εταιρείας) 

 1. Στον Βύρωνα, έδρα του ΕΚΕΜΣ, σήμερα την …. του μηνός …………………. του 
έτους 20….. (…./…./……..) οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

............................................................. ως Διευθυντής του ΕΚΕΜΣ  

……………........................................……….. ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης «.......................................................................» (ΑΦΜ: ..................................) 
και διακριτικό τίτλο «..................................................................» συμφώνησαν και 
συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

  Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω αναφερθείσα ιδιότητα του 
Διευθυντού ΕΚΕΜΣ,  

α ν α θ έ τ ε ι 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «…………………………………………………….» ο 
οποίος στο εξής θα αποκαλείται «προμηθευτής» ή «εταιρεία». 

τ ο ν  ε φ ο δ ι α σ μ ό  τ ο υ  Ε. Κ. Ε. Μ. Σ  

(Αποθήκη – Πρατήριο Τροφίμων και Ποτών – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης – 
Υποκατάστημα ΓΕΣ – Υποκατάστημα ΚΑΑΥ)  

(διαγράφονται τα σημεία που δεν αφορούν την υπόψη Συμφωνία Συνεργασίας) 

με τα είδη που αναφέρονται στον εκάστοτε εγκεκριμένο τιμοκατάλογο 

 2. Ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος αποτελεί από τώρα αναπόσπαστο συνημμένο του 
παρόντος εντύπου και μέχρι λήξεως του χρόνου συμφωνίας, με τις όποιες επίσημες 
τροποποιήσεις υλοποιηθούν κατόπιν εγκρίσεως του ΕΚΕΜΣ. 

 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. Επί τιμολογίου (ανά κατηγορία προϊόντων): 

   %            
   %            
   %            
   %            
 

Μαζί με την προσφορά κατατέθηκε ο επίσημος τιμοκατάλογος των 
προϊόντων τα οποία θα περιλαμβάνονται στη συνεργασία με το ΕΚΕΜΣ. 

  Αλλαγή τιμοκαταλόγου από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ, θα υλοποιείται 
με την προϋπόθεση ότι ο νέος τιμοκατάλογος θα έχει περιέλθει στο ΕΚΕΜΣ τουλάχιστον 
30 ημέρες πριν την έναρξη της ισχύς του. 
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 2. Επί τζίρου: 

 2% στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επί του συνολικού καθαρού 
τιμολογημένου τζίρου για διαχειριστικά έξοδα 

 1% στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επί του συνολικού καθαρού ως 
έξοδα για τη διάθεση χώρου τοποθέτησης και αποθήκευσης προϊόντων και τη δυνατότητα 
διακίνησης του προϊόντος στις Μονάδες (entry fee) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
Άρθρο 5 της παρούσας. 

3. Λοιπές Παροχές (για διάθεση προβολών – τοποθέτηση stand κλπ) σύμφωνα με 
το Άρθρο 10 της παρούσας: 

               
               
               
                

 4. 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. 

 5. 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 εταιρεία ούτε το ΕΚΕΜΣ, έχουν εκφράσει εγγράφως την επιθυμία είτε για διακοπή είτε 
για διαφοροποίηση των παροχών της συνεργασίας (1η 6μηνη παράταση). 

 3. 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 εταιρεία 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 προβλεπόμενων 
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. 

 5. Η ανανέωση της συμφωνίας αποτελεί καθήκον της εταιρείας η οποία 
υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της ανανέωσης 3 μήνες πριν τη 
λήξη των χρονικών ορίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 1. Για την καλή εκτέλεση της  σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό 
………………………………… εγγυητική επιστολή της/του …………………………………… 
ύψους ……………. ευρώ. Η υπόψη εγγυητική επιστολή, υπολογίστηκε με βάση τον τζίρο 
του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ήτοι του έτους 20……, ο οποίος ανήλθε 
σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της μηχανογραφικής εφαρμογής σε 
………………………….. €, με συντελεστή 2% και θα επιστραφεί στον ανάδοχο 
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προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπλήρωση κάθε συμβατικής του 
υποχρέωσης.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

 1. Η εκάστοτε αίτηση διαφοροποίησης του τιμοκαταλόγου του Προμηθευτή θα φέρει 
τη σφραγίδα της εταιρείας και θα είναι θεωρημένος από τα αρμόδια όργανα αυτής, ενώ θα 
υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στο Τμήμα Προμηθειών 
(promithion_sm@ekems.gr)  

 2. Διαφοροποίηση τιμοκαταλόγου θεωρείται οποιοδήποτε αίτημα: 

  α. Εισαγωγής νέου προϊόντος, για το οποίο θα προσκομίζεται δείγμα στο 
Τμήμα Προμηθειών ώστε να παρουσιάζεται στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής του 
ΕΚΕΜΣ, για λήψη απόφασης.  

  β. Σε ήδη εγκεκριμένο από το ΕΚΕΜΣ προϊόν: 

   (1) Αλλαγή κωδικού τιμολόγησης εταιρείας 

   (2) Αλλαγή ονομασίας/περιγραφής 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. Στις περιπτώσεις εταιρειών με εθνικό τιμοκατάλογο (παραγωγοί – 
απευθείας συνεργαζόμενες με το ΕΚΕΜΣ εταιρείες κλπ): 

  α. Η παρούσα συμφωνία, καθορίζει την άμεση αποδοχή τροποποίησης του 
εθνικού τιμοκαταλόγου από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ, καθόσον η ενεργοποίησή 
του υλοποιείται πανελλαδικά χωρίς εξαιρέσεις, με την προϋπόθεση ο νέος τιμοκατάλογος 
να έχει περιέλθει στο ΕΚΕΜΣ τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της ισχύος του.  

  β. Εάν κατά την διάρκεια υποβολής του νέου ανατιμημένου εθνικού 
τιμοκαταλόγου και μέχρι την έγκρισή του για διάστημα μέγιστο 30 ημερών από την 
ενημέρωση του ΕΚΕΜΣ για την αλλαγή 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 ή e-mail). 

  γ. Από υποβολής του τιμοκαταλόγου ανατίμησης για έγκριση, μέχρις ότου 
εκδοθεί εγκριτική απόφαση, και για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών από την 
ενημέρωση του ΕΚΕΜΣ για την αλλαγή του, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
εκτελεί τις παραγγελίες με παλαιές τιμές. Για το προαναφερθέν διάστημα, 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. 

  δ. 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 12 της παρούσας συμφωνίας 
συνεργασίας. 

 4. Στις περιπτώσεις εταιρειών χωρίς εθνικό τιμοκατάλογο (αντιπρόσωποι 
εταιρειών – διακινητές): 

mailto:promithion_sm@ekems.gr
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  α. 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 
η τιμή λιανικής πώλησης του ΕΚΕΜΣ είναι χαμηλότερη από αυτή του εμπορίου), και η 
προσφερόμενη τιμή κριθεί ως συμφέρουσα για το ΕΚΕΜΣ, εφόσον το προϊόν αναγκαιεί για 
την κάλυψη των αναγκών 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. 

  β. Η τιμή κάθε νέου ή ανατιμημένου κωδικού θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 
έξι (6) μήνες και θα παραμένει σταθερή για το πρώτο έτος της συνεργασίας (12 
μήνες), εκτός αν λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν την αλλαγή τιμής και η εταιρεία οφείλει 
να ενημερώνει με το αίτημά της για ανατίμηση, το ΕΚΕΜΣ επ’ αυτών. 

  γ. 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, το οποίο θα 
εκδίδεται το μέγιστο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης 
για την απαίτηση. 

  δ. 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 12 της παρούσας συμφωνίας 
συνεργασίας. 

  ε. 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 ή 
e-mail).  

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ 

 1. Ο έλεγχος των τιμών των εγκεκριμένων προϊόντων θα πραγματοποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα από το αρμόδιο Tμήμα Aξιολόγησης 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 η αρμόδια επιτροπή του ΕΚΕΜΣ (ΜΕ/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 την Αποθήκη, το 
Πρατήριο Τροφίμων και Ποτών του ΕΚΕΜΣ, το εκάστοτε Υποκατάστημα του ΕΚΕΜΣ 
(Θες/νίκης, ΓΕΣ, ΚΑΑΥ) ή απευθείας από το Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων – 
Ποτών του ΕΚΕΜΣ και τις εξυπηρετούμενες Μονάδες – Υπηρεσίες (όπου αυτό 
προβλέπεται). Τυχόν αλλαγές σε κωδικούς για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί έγκαιρα το 
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ΕΚΕΜΣ, δε θα γίνονται αποδεκτές, με συνέπεια τα εμπορεύματα μαζί με τα τιμολόγια να 
επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

 5. Για οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής Κωδικού (λόγω αλλαγής 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 και την καταχώρηση 
του προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για πρόθεση εισαγωγής νέων κωδικών και κωδικών 
προσφορών, για τα οποία θα προσκομίζονται και τα αντίστοιχα δείγματα προκειμένου να 
παρουσιάζονται στη Μόνιμη Επιτροπή του ΕΚΕΜΣ. 

 6. Σε περίπτωση υπερτιμολόγησης είδους σε σχέση με τους εγκεκριμένους 
τιμοκαταλόγους, θα ακολουθούνται οι διαδικασίες των παρ. 2 και 3, κατά 
περίπτωση, και επιπλέον όταν διαπιστωθεί η υπερτιμολόγηση άνω των 3 φορών 
ανά κωδικό είδους, τότε θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο αξίας ίσης με 1% του 
τζίρου των 6 τελευταίων μηνών της εταιρείας στον κωδικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 

 1. Θα αποδίδεται ποσοστό 1% επί τζίρου στο τέλος κάθε έτους ως έξοδα για τη 
διάθεση του χώρου τοποθέτησης και αποθήκευσης προϊόντων ή δυνατότητα 
διακίνησης του προϊόντος στις Μονάδες (entry fee) και στο προαναφερθέν κόστος θα 
περιλαμβάνονται: 

  α. Κάθε κωδικός αρχικής συμφωνίας ή νέο κωδικό που εγκρίνεται η εισαγωγή 
του, 

  β. Κάθε εποχιακός κωδικός (παγωτά, αντηλιακά και είδη εορταστικής 
περιόδου). 

  γ. Μεταβολές που αφορούν στις αριθμητικές αλλαγές κωδικών τιμολόγησης 
και γραμμωτών κωδικών. 

  δ. Μεταβολές που αφορούν στην περιγραφή του προϊόντος, καθώς και στις 
τιμές αυτών (ανατιμήσεις – υποτιμήσεις). 

  ε. Μεταβολές που αφορούν στην τροποποίηση των μονάδων μέτρησης 
(κιβωτιοποίηση) των ειδών. 

  ζ. Αντικαταστάσεις. 

  στ. Εισαγωγή προωθητικών κωδικών προσφοράς. 

 2. Το ΕΚΕΜΣ ουδεμία υποχρέωση έχει, να προβεί σε αποδοχή ένταξης κωδικών 
όταν αυτοί δεν απαντώνται ευρέως στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και δεν είναι ευρέως 
γνωστοί στο καταναλωτικό κοινό. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 1. Η ημέρα πληρωμής των επιχειρήσεων καθορίζεται τουλάχιστον μία (1) φορά 
κάθε ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα καθορίζει το Τμήμα 
Πληρωμών του Λογιστηρίου του ΕΚΕΜΣ. Τον μήνα Ιανουάριο, λόγω απαίτησης στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού έτους για συμφωνία υπολοίπων με το Λογιστήριο, ενδέχεται να 
παρουσιαστούν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ τον μήνα Αύγουστο δύναται να μην 
πραγματοποιούνται πληρωμές σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας ορισμένων 
Καταστημάτων του ΕΚΕΜΣ κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ. 

 2. Τα τιμολόγια που αφορούν παράδοση προϊόντων απευθείας σε Μονάδες-
Υπηρεσίες (όπου αυτό προβλέπεται), θα πρέπει να προσκομίζονται στο Λογιστήριο του 
ΕΚΕΜΣ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους και να 
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συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής, τα οποία θα πρέπει, με μέριμνα 
της εταιρείας, να υπογράφονται και να σφραγίζονται για την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
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 στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Ως ημερομηνία παράδοσης τους στο ΕΚΕΜΣ, νοείται η ημερομηνία της 
υποβολής τους από τους εκπροσώπους της εταιρείας στο Τμήμα Παραλαβής Τιμολογίων 
Μονάδων του Λογιστηρίου του ΕΚΕΜΣ ή η ημερομηνία παράδοσής τους στη Γραμματεία 
του ΕΚΕΜΣ από το Ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση 
συστηματικής ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης, θα εξετάζεται η διακοπή της 
συνεργασίας. 

 3. 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 – Υπηρεσίες 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 εταιρεία ή συνεταιρισμό παραγωγής (πχ Τοματάκι Αποφλοιωμένο 5κιλών επωνυμίας 
«Α» εταιρείας «Β» και όχι Τοματάκι Αποφλοιωμένο 5κιλών ή σφουγγαρίστρα επωνυμίας 
«Α» και όχι σφουγγαρίστρα) 

 5. Επιπλέον τα παραστατικά των αντιπροσώπων των εταιρειών θα φέρουν 
υποχρεωτικά τους εγκεκριμένους από το ΕΚΕΜΣ κωδικούς τιμολόγησης της εταιρείας. 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 διακοπής της συνεργασίας με 
τον προμηθευτή. 

 6. Σε κάθε πληρωμή, θα διενεργείται παρακράτηση Φ.Ε. δυνάμει του Ν.4172/2013, 
άρθρο 64 αναλόγως της περίπτωσης (1%, 4%, 8%) κατά την εξόφληση των τιμολογίων. 
Συγχρόνως θα εκδίδεται από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ ισόποση βεβαίωση για το ποσό 
του φόρου που παρακρατήθηκε η οποία θα πρέπει να παραλαμβάνεται μέσω 
εκπροσώπου της εταιρείας από το Τμήμα Πληρωμών του Λογιστηρίου του ΕΚΕΜΣ. 

 7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις πληρωμές, είναι: 

  α. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, εάν η πληρωμή 
υπερβαίνει το ποσό των 1.500 € (ΠΟΛ 1274/2013 ΦΕΚ Β΄ 3398). 

  β. Ασφαλιστική ενημερότητα, εάν η πληρωμή υπερβαίνει το ποσό των 3.000€ 
(Υπ’ αριθμ. 15435/16 Απρ 2020 ΦΕΚ Β΄1559 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων) 

 8. Τονίζεται ότι πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο προς τον Προμηθευτή ή στον 
νόμιμο – εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας και όχι στους τυχόν υπάρχοντες 
αντιπροσώπους της και μόνο στον λογαριασμό τραπέζης που θα έχει υποδείξει. 

 9. Στις περιπτώσεις συνεργασίας με την μέθοδο της «πώλησης για 
λογαριασμό τρίτου (παρακαταθήκη)», η πληρωμή προς τον αντισυμβαλλόμενο θα 



- 7 - 

./. 

πραγματοποιείται κυκλικά κάθε μήνα, με εκκαθάριση όλων των πωληθέντων του 
προηγούμενου μηνός. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
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 (υπεύθυνοι Αποθήκης – Πρατηρίου Τροφίμων & Ποτών – 
υπεύθυνοι Υποκαταστημάτων). Επιπλέον ευθύνη του είναι η καθαριότητα των προϊόντων 
της εταιρείας που εκπροσωπεί και των ραφιών στα οποία είναι τοποθετημένα, καθώς 
επίσης και η καθαριότητα – ευταξία του χώρου που έχει διατεθεί στην εταιρεία για 
αποθήκευση προϊόντων εντός της Αποθήκης του ΕΚΕΜΣ (στοκ). 

 2. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θα επισκέπτεται την Αποθήκη και το Πρατήριο 
Τροφίμων & Ποτών ή/και το Υποκατάστημα του ΕΚΕΜΣ για το οποίο ισχύει η παρούσα 
Συμφωνία Συνεργασίας, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (εργάσιμες ημέρες 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 13:00) και θα είναι επίσης υπεύθυνος 
για τον έλεγχο των προϊόντων της εταιρείας. 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 εταιρείας ληγμένα προϊόντα, τότε το θέμα θα τίθεται άμεσα υπόψη του 
ΔΣ/ΕΚΕΜΣ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 12 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 & Ποτών ή τον Υπεύθυνο του Υποκαταστήματος του ΕΚΕΜΣ, η 
εκτέλεση της οποίας θα καθορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΚΕΜΣ ή 
τον Υπεύθυνο του εκάστοτε Υποκαταστήματος σε ημερομηνία η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες από την τοποθέτησή της. 

 4. Στη συνέχεια η παραγγελία με τις υπογραφές και των δύο μερών θα παραδίδεται 
στον Τμηματάρχη της Αποθήκης ή του Πρατηρίου Τροφίμων & Ποτών ή τον Υπεύθυνο του 
εκάστοτε Υποκαταστήματος και από εκεί συγκεντρωτικά στο τέλος της ημέρας, μέσω του 
Τμήματος Προμηθειών Τροφίμων & Ποτών, θα προωθείται για τελική έγκριση στον Δντή 
τους ΕΚΕΜΣ. 

 5. Η παράδοση της παραγγελίας στις εγκαταστάσεις της Αποθήκης του ΕΚΕΜΣ ή 
του εκάστοτε Υποκαταστήματος, θα πραγματοποιείται στην καθορισμένη ημερομηνία κατά 
τις ώρες 08:00 έως 13:00 και η διαδικασία περιλαμβάνει την εναπόθεση των προϊόντων 
από τον οδηγό – συνοδηγό του οχήματος επί παλετών ανά κωδικό για την ταχύτερη 
δυνατή ολοκλήρωση της παραλαβή. 

 6. Τελικώς όλες οι παραγγελίες θα καταλήγουν στην Επιτροπή 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. 

 7. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει με το Τμήμα 
Παραλαβών, ώστε να ενημερωθεί για την έγκριση ή μη της παραγγελίας της. 

 8. Εάν παρουσιασθεί έκτακτη ανάγκη παραγγελίας, η επιχείρηση θα ειδοποιείται 
τηλεφωνικά και εγγράφως (μέσω fax ή mail) από το αρμόδιο τμήμα του ΕΚΕΜΣ και θα 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες. 

 9. Απαγορεύεται η απευθείας συναλλαγή με τις Μονάδες του ΣΞ που 
εξυπηρετούνται από το ΕΚΕΜΣ (ως απευθείας συναλλαγή ορίζεται η παράδοση 
προϊόντων και η τιμολόγησή τους απευθείας προς τις Μονάδες σε ΑΦΜ διαφορετικό από 
αυτό του ΕΚΕΜΣ. 
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 10. Η επιχείρηση εφόσον αποτελεί τη μητρική/παραγωγό εταιρεία υποχρεούται 
να διαχειριστεί το υφιστάμενο απόθεμα του ΕΚΕΜΣ, το οποίο προμηθεύτηκε από 
μεταπράτη που την εκπροσωπούσε. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
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 παρουσιάζουν κίνηση μικρότερη των 5 τεμαχίων κατά το προηγούμενο τρίμηνο) – 
Εποχιακά (μετά τη λήξη της περιόδου) στο 100% της αξίας αυτών. Στα παραπάνω 
επιστρεφόμενα εμπορεύματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά τα οποία προμηθεύτηκε το 
ΕΚΕΜΣ από μεταπράτη και πλέον συνεργάζεται με τη μητρική/παραγωγό εταιρεία. Σε 
περίπτωση που έχει προταθεί διαφορετική ειδική συμφωνία για τις επιστροφές 
αποτυπώνεται παρακάτω: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................... 

  

 2. Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Δελτίων Επιστροφής, η 
εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει στο ΕΚΕΜΣ τα αντίστοιχα σχετικά Πιστωτικά 
Τιμολόγια. Σε αντίθετη περίπτωση, στην πρώτη πληρωμή της επιχείρησης θα γίνεται 
παρακράτηση του αντιστοίχου ποσού από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ. Τα πιστωτικά 
τιμολόγια θα εκδίδονται αποκλειστικά για τα είδη τα οποία επιστρέφονται, προκειμένου να 
τακτοποιείται το απόθεμα του ΕΚΕΜΣ και όχι σε διαφορετικά από αυτά τα οποία 
επιστράφηκαν. 

 

 3. Επίσης, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη με την παράδοση εμπορευμάτων σε 
Μονάδες – Υπηρεσίες,  να παραλαμβάνει τα προϊόντα που είναι προς επιστροφή. Εντός 
10 ημερών από 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, εφ’ όσον τα προμηθευόμενα από την εταιρία είδη 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: 
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  α. Δεν παρουσίασαν ουδεμία κίνηση για τουλάχιστον 12 μήνες (παράδοση στο 
ΕΚΕΜΣ, στα παραρτήματα αυτού ή στις Μονάδες) θα διαγράφονται αυτόματα. 

  β. Παρουσίασαν κίνηση μικρότερη των 4 τεμαχίων τον μήνα θα πρέπει να 
αντικαθίστανται με νέους μετά από πρόταση του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 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 εταιρεία, κατά τις οδηγίες του Τμηματάρχη του 
Πρατηρίου Τροφίμων & Ποτών ή του υπεύθυνου του εκάστοτε Υποκαταστήματος του 
ΕΚΕΜΣ, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την οποιαδήποτε αυξομείωση του 
διατιθέμενου στην εταιρεία 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. 

 4. Σε περίπτωση παροχής οριοθετημένου χώρου εκθέσεως των προϊόντων της 
εταιρείας, ο οποίος αποτυπώνεται σε επιστολή του Τμήματος Προμηθειών ΠΤΠ, 
απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων σε έτερο χώρο. Διαπίστωση παράβασης, θα 
επιβάλλεται ρήτρα με τη μορφή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) ύψους 1% του 
τζίρου του προηγούμενου μήνα. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ 

 1. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική διάθεση των παρακάτω προβολών εντός του 
........................................................ (αναγράφεται το εκάστοτε Υποκατάστημα του 
ΕΚΕΜΣ): 

  α. ................................................... για χρονικό διάστημα ....................... 

  β. ................................................... για χρονικό διάστημα ....................... 

 2. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα τοποθέτησης των παρακάτω stand εντός του 
........................................................ (αναγράφεται το εκάστοτε Υποκατάστημα του 
ΕΚΕΜΣ): 

  α. ................................................... για χρονικό διάστημα ....................... 

  β. ................................................... για χρονικό διάστημα ....................... 

 3. Ως προβολές χαρακτηρίζονται οι περίοπτες θέσεις ραφιών (ράφια τα οποία είναι 
κάθετα στους διαδρόμους του εκάστοτε Υποκαταστήματος) στις οποίες τοποθετούνται κατ’ 
αποκλειστικότητα συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείες τα οποία συνήθως συμμετέχουν σε 
προωθητικές ενέργειες (προωθητικοί - εκπτωτικοί κωδικοί, συσκευασίες 1+1, προϊόντα τα 
οποία παρουσιάζουν αυξημένες πωλήσεις λόγω ανταγωνιστικής τιμής κλπ). 

 4. Ως stand χαρακτηρίζονται οι μη μόνιμες κατασκευές (χάρτινες – ξύλινες – 
μεταλλικές) οι οποίες τοποθετούνται κατά μήκος των διαδρόμων των καταστημάτων, και 
αποτελούν επιπλέον σημείο πώλησης (πέραν του διατιθέμενου χώρου στα ράφια των 
καταστημάτων). 

 5. Για τη διάθεση συγκεκριμένων προβολών, και την τοποθέτηση επιπλέον stand, 
θα υποβάλεται ξεχωριστό αίτημα από την εταιρεία προς το Πρατήριο Τροφίμων και 
Ποτών, στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά το πλάνο προώθησης προϊόντων που θα 
ακολουθείται από την εταιρεία, καθώς επίσης και το ποσό που είναι διατεθειμένη να 
καταβάλει στο ΕΚΕΜΣ για τη διάθεση του υπόψη χώρου (έξοδα προβολής). 



- 10 - 
 

./. 

 6. Το αίτημα της εταιρείας θα εξετάζεται από την αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή του 
ΕΚΕΜΣ (ΜΕ/ΕΚΕΜΣ) και στη συνέχεια θα εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό από το 
Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). 

 7. Παρατηρήσεις: 

  α. Σε περιπτώσεις υλοποίησης προωθητικών ενεργειών από την εταιρεία με τη 
μορφή επιπλέον εκπτώσεων επί τιμολογίου ή άλλων εκπτώσεων, το ΕΚΕΜΣ δύναται να 
αποδίδει μέρος αυτών προς τους δικαιούχους εξυπηρέτησης και να κρατά το υπόλοιπο 
ποσοστό έκπτωσης ως εέξοδα προβολής, κατόπιν έγκρισης της Μόνιμης Επιτροπής του 
ΕΚΕΜΣ (ΜΕ/ΕΚΕΜΣ). 

  β. Τα αιτήματα των εταιρειών για χρήση των ελευθέρων προβολών θα 
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Προμηθειών του Πρατηρίου Τροφίμων 
και Ποτών (promithion_sm@ekems.gr) ή σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του ΕΚΕΜΣ, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον οδηγό σύνταξης φακέλου 
δικαιολογητικών. 

  γ. Οι προβολές διατίθενται κατά προτεραιότητα σε εταιρείες οι οποίες έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος συνεργασίας με το ΕΚΕΜΣ. Σε περίπτωση 
ενδιαφέροντος για χρήση προβολής από εταιρεία με συνεργασία μικρότερου χρονικού 
διαστήματος, τα έξοδα προβολής θα αποφασίζονται από τη Μόνιμη Επιτροπή του 
ΕΚΕΜΣ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών ΠΤΠ. 

  δ. Οι προβολές προϋποθέτουν δέσμευση χώρου, ενδεχομένως χρήση ειδικών 
μέσων διαφήμισης - Marketing καθώς επίσης και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρήσης 
τους. 

 8. Η εταιρεία 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.  

 9. 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. 

 10. Επιτρέπεται η προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης με την βοήθεια 
υπαλλήλου της (γευστικές δοκιμές, promotion κλπ) κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης  του 
Τμήματος Προμηθειών ΠΤΠ (email: promithion_sm@ekems.gr), στο οποιο θα 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο και ενδεχομένως τα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκάστοτε ενέργεια, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες 
πριν τη σχεδιασμένη πραγματοποίησή της. 

 11. Όταν υφίστανται κενές προβολές δύναται να χρησιμοποιούνται και για μακρότερα 
χρονικά διαστήματα μετά από ανάλογο αίτημα του Προμηθευτή και εξέτασής του από τη 
Μόνιμη Επιτροπή του ΕΚΕΜΣ (ΜΕ/ΕΚΕΜΣ).  

ΑΡΘΡΟ 12ο 
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 τις διαταγές της Υπηρεσίας, από αρμόδια 
όργανα της υπηρεσίας, παρουσία του Προμηθευτή ή νόμιμου 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. 
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  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), τις λοιπές κατά τόπο αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες 
του ΓΕΣ, 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, κοινοποιούνται 
στο Τμήμα Προμηθειών ΠΤΠΤ του ΕΚΕΜΣ, το οποίο σε περίπτωση που τα δείγματα 
κριθούν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 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 12.  

 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 αυτόν.  

 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφών για τα 
είδη το οποία προωθούνται προς τηv αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία του ΓΕΣ για ποιοτικό 
έλεγχο. 

 7. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων από αυτές, τότε το κόστος 
εκτέλεσης σε άλλους προβλεπόμενους φορείς θα βαρύνει τον Προμηθευτή (ΦΕΚ 488 
Β΄/21-5-98, 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 
προβλεπόμενου 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 κλπ. 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. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
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 11 του παρόντος. 

  γ. Αυθαίρετη και μη λανθασμένη αναπροσαρμογή τιμών. 

  δ. Μη έκδοση νόμιμων παραστατικών ή δήλωση σε αυτών ψευδών στοιχείων. 

  ε. Έκδοση τιμολογίου με αναγραφή μη πραγματικής ποσότητας που 
παραδίδεται. 

  στ. Μη έγκαιρη προσκόμιση των παραστατικών αγορών στο ΕΚΕΜΣ για 
παραδόσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται στις Μονάδες (τριγωνική πώληση).  

  ζ. Εξολογιστική συναλλαγή μεταξύ Μονάδων και με οποιαδήποτε 
συνεργαζόμενη με το ΕΚΕΜΣ εταιρεία.  

  η. Λοιπές περιπτώσεις οι οποίες αντιβαίνουν προς τους όρους της παρούσας 
σύμβασης. 

  θ. Εξεύρεση ληγμένων ειδών επί των ραφιών του Πρατηρίου Τροφίμων Ποτών 
κατόπιν επίσκεψης – εφοδιασμού από αντιπρόσωπο της επιχείρησης. 

  ι. Άρνηση λήψης προϊόντων που έχουν κριθεί από το ΕΚΕΜΣ ως 
επιστρεφόμενα. 

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

  α. Έγγραφη επίπληξη 

  β. Χρηματικής αξίας με την έκδοση αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών:  

   (1) Πρώτη φορά, αξίας ίσης μέχρι του 1% του τζίρου της εταιρείας των 6 
τελευταίων μηνών από την ημέρα της παράβασης. 

   (2) Δεύτερη φορά, αξίας μέχρι του 2% του τζίρου της εταιρείας των 6 
τελευταίων μηνών από την ημέρα της παράβασης. 

   (3) Τρίτη φορά, αξίας μέχρι του 3% του τζίρου της εταιρείας 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. Επιπλέον, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 παρ.6, σε περίπτωση υπερτιμολόγησης 
είδους σε σχέση με τους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους, θα ακολουθούνται οι διαδικασίες 
των παρ. 2 και 3 του ίδιου Άρθρου, κατά περίπτωση, και επιπλέον όταν διαπιστωθεί η 
υπερτιμολόγηση άνω των 3 φορών ανά κωδικό είδους, τότε θα επιβάλλεται χρηματικό 
πρόστιμο αξίας ίσης με 1% του τζίρου των 6 τελευταίων μηνών της εταιρείας στον κωδικό 
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 5. 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 
εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
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. 

 3. 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 15ο 
ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 1. Η παρούσα λύεται μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ (για την περίοδο έως και 2 
έτη από την υπογραφή της) ή μετά από απόφαση της Μόνιμης επιτροπής του ΕΚΕΜΣ 
(οποιαδήποτε στιγμή μετά την πάροδο των 2 ετών από την υπογραφή της), πέραν των 
όσων καθορίζονται στο Άρθρο 12 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. Σε περίπτωση που η συνεργασία αποδεικνύεται επιβαρυντική για τη 
λειτουργία του ΕΚΕΜΣ λόγω συνεχούς τροποποίησης τιμών, κωδικών, περιγραφών, 
στοιχείων προϊόντων, ανεπαρκούς merchandising, εσφαλμένων παραδόσεων, 
υπερτιμολογήσεων ή λόγω ιδιαίτερα χαμηλού ετήσιου τζίρου (κάτω των 3.000€). 

  δ. Όταν η πώληση υλοποιείται 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. 
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  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. 

 2. 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 16ο 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

 1. Τα προϊόντα βαρύνονται με Μεικτό Κέρδος ΕΚΕΜΣ 5% κατόπιν σχετικής 
απόφασης του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ για όλες τις εταιρείες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως 
πολυσυσκευασίες προϊόντων, προϊόντα ιδιαίετρα χαμηλής αξίας κλπ). 

 2. Υπεύθυνοι Εταιρείας για το ΕΚΕΜΣ – Τηλέφωνα, Fax, e-mail Εταιρείας 
(συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία): 

α. Δντής Πωλήσεων: Τηλ.:  

 email:  

β. Υπεύθυνος πωλητής  Τηλ.:  

 email:  

Τηλ. εταιρείας:   

Fax εταιρείας:  email εταιρείας: 

 3. Σύστημα κωδικοποίησης (Bar Code): 
  Η επιχείρηση διαθέτει barcode, σύμφωνα με το σύστημα ............................. 

 4. Παρατηρήσεις : 

  Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει προσφορά σε δικά της 
καταστήματα (φυσικά ή online) για τα είδη τα οποία έχουν εγκριθεί και πωλούνται στο 
ΕΚΕΜΣ, υποχρεούται να: 

  α. Προσφέρει ανάλογο ποσοστό έκπτωσης και στο ΕΚΕΜΣ, ώστε να 
αποτυπωθεί αντίστοιχα στις προσφερόμενες τιμές. 

  β. Έχει ενημερώσει τουλάχιστον 1 εβδομάδα νωρίτερα το Τμήμα Προμηθειών 
ΠΤΠ για την προωθητική ενέργεια, αποστέλλοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

   (1) Κωδικό τιμολόγησης είδους προσφοράς. 

   (2) Barcode είδους προσφοράς. 

   (3) Ποσοστό έκπτωσης από την αρχική τιμή του είδους προσφοράς, με το 
οποίο θα υλοποιήσει την προωθητική ενέργεια, ώστε να διαμορφωθεί ανάλογα και η τιμή 
του ΕΚΕΜΣ. 

  γ. Αποδώσει με πιστωτικό τιμολόγιο τη διαφορά που θα προκύπτει κατά είδος, 
από την προωθητική ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία πωλήσεων 
κατά τη διάρκειά της. 

 Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν (ένα αντίτυπο για κάθε συμβαλλόμενο) και 
αποτελεί συνέχιση όσων αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς. 

 Τέλος, εφόσον η εταιρεία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράδοση προϊόντων είτε 
στο ΕΚΕΜΣ είτε στις Μονάδες για χρονική περίοδο πέραν του 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. 

-OI- 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

-Ο- 
ΔΝΤΗΣ ΕΚΕΜΣ 

 

-Ο- 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Εκτυπώνετε το έντυπο συμφωνίας συνεργασίας (εις διπλούν). 

 Συμπληρώνετε όλα τα πεδία (πλην του αριθμού συμφωνίας και 
του ΥΣ στον τίτλο και των στοιχείων Δντού ΕΚΕΜΣ). 

 Μονογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στο 
κάτω δεξί τμήμα κάθε σελίδας. 

 Η τελευταία σελίδα υπογράφεται και τοποθετείται σφραγίδα της 
εταιρείας στο πεδίο «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ». 
 
 Προσκομίζετε το σύνολο των εγγράφων με συραμμένη την 

κάρτα του υπεύθυνου της εταιρείας με τον οποίο θα επικοινωνεί το 
ΕΚΕΜΣ σε φάκελο τύπου leitz στη Γραμματεία (1ος όροφος, αριστερός 
διάδρομος, 4η πόρτα δεξιά).  
 Παραλαμβάνετε αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος αποτελεί και 

το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

 
Ακολουθεί check list δικαιολογητικών για δική σας 
διευκόλυνση. 
Ο φάκελός θα είναι πλήρης μόνο στην περίπτωση που και 
εσείς έχει συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια του check list.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – CHECK LIST 
 

1 Συμπληρωμένο Έντυπο Προσφοράς για Ανανέωση Συνεργασίας  

2 

Επικαιροποιημένος (εθνικός και εν απουσία του επίσημος) τιμοκατάλογος, 
με πλήρη στοιχεία (barcode τεμαχίου, κωδικός τιμολόγησης προϊόντος, 
περιγραφή, τιμή χονδρικής, έκπτωση, τιμή ΦΠΑ που βαρύνει τα προϊόντα, 
σημείωση αν οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν το 
ΦΠΑ, ΕΦΚ, στοιχεία κιβωτιοποίησης). 

 

3 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.  

4 
Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, με ένδειξη «Για είσπραξη 
χρημάτων». 

 

5 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το ΙΚΑ.  

6 
Συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΥΕΔ) 
ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή με 
σφραγίδα της εταιρείας. 

 

7 

Εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας συνεργασίας που 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της, 
και ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την καταθέσει έως την 
υπογραφή της με ποσό εγγύησης ίσο με το 2% του συνολικού τζίρου 
(αφαιρουμένων εκπτώσεων επί τιμολογίου και ΦΠΑ) της εταιρείας που 
πραγματοποιήθηκε από πωλήσεις μέσω ΕΚΕΜΣ (Πρατήριο Τροφίμων και 
Ποτών – Μονάδες Στρατού Ξηράς), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά 
το προηγούμενο έτος της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας. 

 

 

 
 


