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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση των εμπόρων για τη διενέργεια προσφορών
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του,
σχετικά με τη διενέργεια προσφορών από τα εμπορικά καταστήματα
σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3-6 του Ν.802/78.
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 παλαιά 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 στη διεύθυνση εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που
προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξη
τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η
χρονική διάρκεια της προσφοράς.
Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το
ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς
την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή
παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις της προηγουμένης
παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του
Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η
παράβαση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης.
Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πέραν των
ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού
Κώδικα. Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.,
αποτελούν πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού και ανακοινώνονται στη

Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την επιβολή τους.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε προσφορές
προϊόντων παντοπωλείου.

