
 

 

 

  

 

 

 

ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ     

5Χλμ. Ρόδου - Λίνδου      

ΤΚ  85100, Ρόδος   

Υπόψη: Σπανός Χ. Θωμάς 

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2020  

Θέμα: Απάντηση σε πρόταση συνεργασίας 

 

Αγαπητέ κ. Σπανέ, 

 

Αναφερόμαστε με την παρούσα στην επιστολή που επισυνάψατε στο από 29 Μαρτίου 2020 μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, το οποίο απευθύνατε σε υφιστάμενα και πρώην στελέχη της Εταιρείας μας, και η οποία έχει 

αναρτηθεί με ίδια ημερομηνία και στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησής σας (www.spanos.supply), με θέμα 

«Πρόταση Συνεργασίας (Ηλεκτρονική Διάθεση Προϊόντων Μεγάλων Οίκων  - BtB)». 

 

Εισαγωγικά θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ανέκαθεν συμμορφώνεται  με 

τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διαμόρφωση της εμπορικής της πολίτικης και πρακτικής, λαμβάνοντας 

υπόψη την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, όπως γνωρίζετε και εσείς από την παλαιότερη συνεργασία μας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας έχει συγκεκριμένη εμπορική πολιτική για τους πελάτες της χονδρεμπόρους, η 

οποία είναι κοινή, ενιαία και ισχύει απαρέγκλιτα για το σύνολο των πελατών αυτών. Σε απάντηση σε ορισμένες 

αναφορές της επιστολής σας, η οποία απευθύνεται σε αρκετές εταιρείες, επισημαίνουμε σε ό,τι αφορά τη δική μας, 

ότι στην Εμπορική Πολιτική της Εταιρείας δεν προβλέπεται η συνεργασία με όρο τήρησης αποθέματος 

εμπορευμάτων με τη μορφή της παρακαταθήκης, ούτε ζητείται από τους πελάτες χονδρεμπόρους της Εταιρείας να 

τηρούν ορισμένο απόθεμα εμπορευμάτων. Εξάλλου, η Εταιρεία μας δεν διαθέτει κατά τόπο «εκπροσώπους» όπως 

αναφέρετε στην επιστολή σας και προμηθεύει τα τελικά σημεία λιανικής είτε μέσω πελατών της χονδρεμπόρων, οι 

οποίοι διαμορφώνουν ανεξάρτητα την δραστηριοποίησή τους, είτε απευθείας. 

 

Αναφορικά συγκεκριμένα με την άμεση συνεργασία μεταξύ των εταιρειών μας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

μας,  έχει διακοπεί από το έτος 2011, ενώ όπως καλά γνωρίζετε εκκρεμεί εκ μέρους σας οφειλή προς την Εταιρεία 

ύψους € 17.875,05 από ανεξόφλητα τιμολόγια για το διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2011. 

 

Αυτονόητα, εφόσον επιθυμείτε να ξεκινήσουμε εκ νέου τη μεταξύ μας συνεργασία, σας καλούμε να εξοφλήσετε ή 

να προσέλθετε σε διακανονισμό της ως άνω οφειλής. Κατόπιν τούτου, μπορούμε να σας κοινοποιήσουμε την 

επιστολή που απευθύνεται σε πελάτες της Εταιρείας χονδρεμπόρους για την ενημέρωσή σας σχετικά με τους όρους 

της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας ανά προϊόντική κατηγορία για το κανάλι του χονδρεμπορίου. 

 

Τέλος, σε απάντηση ερωτήματος που απευθύνατε τηλεφωνικώς σε συνάδελφό μας την τρέχουσα εβδομάδα και 

αφορά φωτογραφίες προϊόντων μας για το e-shop σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι γενικά δεν 

προβαίνουμε σε συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης για τη χρήση των εικόνων ή/και των σημάτων των 

προϊόντων μας, κάποια δε εκ των οποίων ανήκουν σε άλλες εταιρείες του ομίλου ή/και σε τρίτους  και τα οποία η 

Eταιρεία μας χρησιμοποιεί δια δεόντως παραχωρούμενων αδειών χρήσης προς αυτήν. Εάν θέλετε, μπορείτε να 



 

 

 

 

2 

αναρτάτε φωτογραφίες των προϊόντων που εμπορεύεστε τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε από νόμιμες 

ελεύθερα προσβάσιμες πηγές, και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υποχρεώσεις ή/και περιορισμούς που τυχόν τίθενται 

από τους δικαιούχους των φωτογραφιών.  

 

 

Για την  

COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Λευτέρης Σκαράκης  

 

 

 
 

 

Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος 

 


