ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης Πιερίας, στα
πλαίσια της δράσης της «Χωρίς Μεσάζοντες», ανέλαβε την 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 Σταύρο
Νικολόπουλο, τυποποιητή και εµφιαλωτή ελαιολάδου, ο οποίος εδρεύει
στα ∆ιόδια Μεσσηνίας, µε ΑΦΜ 054944471, προκειµένου οι καταναλωτές
της Πιερίας, να αγοράσουν από αυτόν λιανικώς µια εφάπαξ ποσότητα
ελαιολάδου έως 50.000 κιλά, 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: (0,3) και
φετινής σοδειάς. Ειδικότερα το ελαιόλαδο που θα πωληθεί είναι αµιγώς
ελληνικής καλλιέργειας και προέρχεται από παραγωγούς της Μεσσηνίας
και του αγροτικού συνεταιρισµού Στέρνας Μεσσηνίας, ο

οποίος

εµπορεύεται ελαιόλαδο της περιοχής αυτής.
2. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται στους καταναλωτές της Πιερίας σε
συσκευασία των πέντε (5) λίτρων και η τιµή του συµφωνήθηκε στο ποσό
των δέκα οκτώ (18,00) 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 ∆ράσης 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

5 Απριλίου ηµέρα Σάββατο, στην Κατερίνη, στο χώρο της

Εµποροπανήγυρης ή σε άλλο χώρο, που έγκαιρα θα υποδειχθεί από την
Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Οµάδας ∆ράσης 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.
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 πωλητής υποχρεούται να εκδίδει για κάθε επιµέρους πώληση,
αποδείξεις

λιανικής πώλησης σε κάθε αγοραστή – καταναλωτή ή

τιµολόγιο, εφόσον ζητηθεί, 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 ∆ράσης
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 ∆ράσης 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

1,5% επί της ποσότητας που θα πωληθεί ή επί των ακαθάριστων εσόδων
που θα πραγµατοποιήσει την ηµέρα της πώλησης, προς την Εθελοντική
οµάδα ∆ράσης 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

∆ράσης

Πιερίας, θα αποφασίσει και θα υποδείξει στον πωλητή την διαδικασία µε
την οποία θα γίνει η κατά ποσοστό 1,5% δωρεά του προς αυτήν.
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 50.000 κιλών
ελαιολάδου.
10. Για οποιαδήποτε διαφορά του

πωλήτριας µε τους αγοραστές και

εφόσον αυτή δεν επιλυθεί εξώδικα και συµβιβαστικά, αυτός αποδέχεται
να είναι αρµόδια τα ∆ικαστήρια του τόπου παράδοσης της πωλούµενης
ποσότητας ελαιολάδου.
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