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Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 4177/8-8-2013, από την
Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, όσοι έμποροι επιθυμούν μπορούν να κάνουν
προσφορές.
Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή
προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται
ευκρινώς η παλιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του
καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα
προσφερόμενα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων
η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των
ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν
επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. Ο
υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με
τηλεομοιοτυπία (fax: 2103815314) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email: prosfores@e-prices.gr ) στο Παρατηρητήριο τιμών της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις
προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν
από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα
προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. Την ίδια ανακοίνωση
υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του καταστήματος στο
διαδίκτυο και δύναται να κοινοποιήσει στον Εμπορικό Επιχειρηματικό
Σύλλογο.
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Εφιστούμε την προσοχή σας διότι μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εμπορίου στα καταστήματα της πόλης μας,
προέβηκαν σε συστάσεις για τη συμμόρφωση των καταστηματαρχών,
σχετικά με τις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και τις «εκπτώσεις»
που διατηρούσαν στις προθήκες των καταστημάτων μετά τη παρέλευση της
ημερομηνίας.
Σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες,
αποφευχθούν πρόστιμα που αντιστοιχούν σε υπέρογκα ποσά.

γι΄αυτό
για να

ΥΓ. Σας αποστέλλουμε σε συνημμένο αρχείο το έντυπο γνωστοποίησης
προσφορών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος
Πιτσάβας Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσούλης Ιωάννης
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