
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ 

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας, στα 

πλαίσια της δράσης της «Χωρίς Μεσάζοντες», ανέλαβε τη μαζική 

προμήθεια ελαιολάδου για λογαριασμό αόριστου αριθμού  καταναλωτών 

κατοίκων της  Πιερίας, στοχεύοντας:  

α. Στην υποβοήθηση της εγχώριας αγροτικής οικονομίας.  

β. Στην απορρόφηση των ελληνικών προϊόντων και στην καλυτέρευση της 

οικονομικής θέσης των παραγωγών.  

γ. Στη εξασφάλιση προς τους καταναλωτές – μέλη της, της καλύτερης 

δυνατής ποιότητας ελαιολάδου σε προσιτή τιμή.  

δ. Στην επίτευξη των σκοπών της, που κυρίως είναι η πάταξη του 

φαινομένου των μεσαζόντων, που παρατηρείται   στην διάθεση  

προϊόντων  από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή,  

ήλθε για τον λόγο αυτό σε προφορική συμφωνία με τον δηλούντα 

Κασιμιώτης Κυριάκος του Διονύσιου, εκπρόσωπο του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Λογγάς, τυποποιητή και εμφιαλωτή 

ελαιολάδου, ο οποίος εδρεύει στα Λογγά Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 1005017, 

προκειμένου οι καταναλωτές της Πιερίας, να αγοράσουν από αυτόν 

λιανικώς μια εφάπαξ ποσότητα ελαιολάδου έως 25.000 λίτρα, σύμφωνα 

με τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο δηλών συνομολογεί και 

εγγυάται:  

  1. Το ελαιόλαδο που θα πωλήσει ο δηλών, αναφέρεται ποιοτικά ως 

«έξτρα» παρθένο», είναι ποικιλίας «Κορωνέϊκο», οξύτητας:  (<0,4) και 

φετινής σοδειάς. Ειδικότερα το ελαιόλαδο που θα πωληθεί είναι αμιγώς 



ελληνικής καλλιέργειας και προέρχεται από 164 παραγωγούς της 

Μεσσηνίας και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Λογγάς  

Μεσσηνίας, ο  οποίος εμπορεύεται ελαιόλαδο της περιοχής αυτής.  

2. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται στους καταναλωτές της Πιερίας σε 

μεταλλική συσκευασία των πέντε (5) λίτρων και η τιμή του συμφωνήθηκε 

στο ποσό των είκοσι δύο  (22,00) ευρώ ανά πεντόλιτρο.  Στη συσκευασία 

θα αναγράφεται, πέραν των άλλων χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και  

η ένδειξη: «ελληνικό προϊόν».  

3. Η ακριβής ποσότητα που θα διατεθεί προς πώληση, θα 

οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των παραγγελιών των 

καταναλωτών της Πιερίας, οι οποίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας  της Εθελοντικής ομάδας Δράσης Πιερίας και η οποία θα 

είναι προσβάσιμη κάθε στιγμή στον δηλούντα πωλητή, συνεπώς  αυτός 

θα  γνωρίζει έγκαιρα την ακριβή ποσότητα ελαιολάδου που θα διαθέσει 

στους καταναλωτές.    

 4.  Η  πώληση και παράδοση του ελαιολάδου στους καταναλωτές  θα 

γίνει στις  27 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή , στην Κατερίνη, στην 

οδό Φλέμινγκ 8, στις εγκαταστάσεις του Καπνικού Σταθμού Κατερίης  ή 

σε άλλο χώρο, που έγκαιρα θα υποδειχθεί από την Συντονιστική 

Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας. Η  διανομή θα 

αρχίσει από ώρα 08:30 της πιο πάνω ημέρας. Για τον λόγο αυτό ο  

πωλητής  υποχρεούται να έχει τα φορτηγά μεταφοράς στο χώρο της 

παράδοσης από ώρα 06:30 της ίδιας ημέρας.  Η πώληση θα 

πραγματοποιηθεί με ταμιακές μηχανές του Καπνικού Σταθμού 

Κατερίνης ΑΜΚΕ, ΑΦΜ: 99 69 67 314 ΔΟΥ Κατερίνης  (εφεξής 

μεταπωλητής).  

5.   Η μεταφορά του ελαιολάδου, θα γίνει με  κατάλληλα μεταφορικά 

μέσα που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό ο πωλητής   και τα έξοδα 



συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ίδιο.  

6.  Ο μεταπωλητής (Καπνικός Σταθμός Κατερίνης) υποχρεούται να εκδίδει 

για κάθε επιμέρους πώληση, αποδείξεις  λιανικής πώλησης σε κάθε 

αγοραστή – καταναλωτή  και να διαθέσει όσα άτομα απαιτούνται για την 

έκδοση των αποδείξεων, τον  έλεγχο της ποσότητας  που θα παραδίδεται 

σε κάθε αγοραστή – καταναλωτή  και για την ασφάλεια των χρημάτων 

που θα του  καταβάλλονται. Η εκφόρτωση της πωλούμενης ποσότητας, 

θα γίνεται από εθελοντές της Εθελοντικής ομάδας Δράσης Πιερίας.  

7.  Για την ποιότητα του ελαιολάδου, ο  πωλητής  δηλώνει υπεύθυνα ότι 

έχει  πραγματοποιήσει τις απαραίτητες  εργαστηριακές εξετάσεις και 

χημικές αναλύσεις, το αποτέλεσμα των οποίων είναι υποχρεωμένος  να 

κοινοποιήσει σε αντίγραφο πριν την πώληση,  στη Συντονιστική Επιτροπή 

της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας.  Επίσης αναδέχεται το 

δικαίωμα της Συντονιστικής Επιτροπής της Εθελοντικής Ομάδας, να 

λάβει κατά την ημέρα της πώλησης τυχαία δείγματα και να τα αποστείλει 

προς έλεγχο στις - κατά την κρίση της -  αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε κάθε 

περίπτωση ο πωλητής δηλώνει και συνομολογεί την άριστη ποιότητα της 

πωλούμενης ποσότητας και την απουσία οποιουδήποτε μικροβίου – 

μικροοργανισμού βλαπτικού για την δημόσια υγεία.  

8. Ο  πωλητής   δηλώνει  υπεύθυνα   ότι θα προσφέρει δωρεάν ποσοστό 

2% επί της ποσότητας που θα πωληθεί ή επί των ακαθάριστων εσόδων 

που θα πραγματοποιήσει την ημέρα της πώλησης, προς την Εθελοντική 

ομάδα Δράσης Πιερίας. Με  την προσφορά αυτή η Εθελοντική ομάδα θα 

καλύψει τις ανάγκες των δομών που υλοποιεί και ειδικότερα είτε τις 

ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου που δημιούργησε είτε τις 

ανάγκες στέγασης και επάνδρωσης του κοινωνικού ιατρείου – 

φαρμακείου,  το οποίο επίσης δημιούργησε  και λειτουργεί στην 

Κατερίνη. Σε κάθε περίπτωση η Συντονιστική ομάδα της Εθελοντικής 



ομάδας  Δράσης  Πιερίας,  θα αποφασίσει και θα υποδείξει στον πωλητή 

την διαδικασία με την οποία θα γίνει η κατά ποσοστό 2%  δωρεά του 

προς αυτήν.  Από τη δωρεά ο μεταπωλητής υποχρεούται να επιστρέψει 

δέκα 10 λεπτά ανά πεντόλιτρο στον πωλητή. Η συμφωνία αυτή 

αποσκοπεί στην στρογγυλοποίηση της αρχικής τιμής των είκοσι δύο 

ευρώ και δέκα λεπτών (22,10€) και την αποφυγή συνωστισμού στα 

ταμεία την ημέρα της πώλησης.  

 9.  Ο πωλητής   δεν δικαιούται  να υπαναχωρήσει από την πιο πάνω 

συμφωνία – δήλωσή του  και  επαναλαμβάνει  την προφορική του  

δήλωση ότι έχει την δυνατότητα να πωλήσει ποσότητα μέχρι 25.000  

λίτρων  ελαιολάδου.  

10.  Για οποιαδήποτε διαφορά του  πωλήτριας με τους αγοραστές και 

εφόσον αυτή δεν επιλυθεί εξώδικα και συμβιβαστικά, αυτός  αποδέχεται  

να είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του τόπου παράδοσης της πωλούμενης 

ποσότητας ελαιολάδου.  

 

                      

                                    Κατερίνη  -   7 Φεβρουαρίου 2022 

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ  

 (Υπογραφή – Σφραγίδα)  
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