
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στον διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου 

 

KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2018 

 
Επωνυμία επιχείρθςθσ: ……………………………..………………………………………...………………………………..………….. 
 
ΑΦΜ: …………………………..………….………………….. ΔΟΥ: ……………………..………………….….…………………….. 
 
Διεφκυνςθ : …………………………………..……..………………….. ΤΚ: ………..… Πόλθ: …………………………………………. 
 
Τθλζφωνο: ……………….……………….... Κινθτό: …………………..…………….…… Fax: ……………………………..…..…. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………….….….. Site: ………………………………..…………………. 
 
Δραςτθριότθτα: ……………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 
Υπεφκυνοσ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ο υπογράφων παραγωγόσ/τυποποιθτισ του εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου με τισ εμπορικζσ ονομαςίεσ: 

 
1. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ζχοντασ αναγνώςει και κατανοιςει τον κανονιςμό του Διαγωνιςμοφ, δθλώνω ότι:  
 τα δείγματα των οποίων είναι αντιπροςωπευτικά μιασ ποςότθτασ τουλάχιςτον 5tn που κυκλοφορεί τυποποιθμζνο 

νομίμωσ ςτθν Ελλθνικι ι/και διεκνι αγορά

 επικυμώ τθ ςυμμετοχι του/των δείγματοσ/των που περιγράφονται ανωτζρω ςτον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εξαιρετικά 

παρκζνου Ελαιολάδου KALAMATA OLIVE OIL AWARDS που κα διεξαχκεί από 13 ζωσ 14 Απριλίου 2018, 
επιςυνάπτοντασ όλα τα ζγγραφα που προβλζπονται από τον Κανονιςμό του Διαγωνιςμοφ


 αποδζχομαι τθν απόφαςθ τθσ γευςιγνωςτικισ επιτροπισ κακώσ και τθν κατάρτιςθ καταλόγου μόνο με τα 

βραβευμζνα δείγματα ελαιολάδου (θ βακμολόγθςθ των άλλων δειγμάτων δεν κα ανακοινωκεί).

 ςυμφωνώ να παραδώςω ζωσ 10 Απριλίου 2018, τζςςερα (4) δείγματα 500ml ελαιολάδου παραγωγισ ελαιοκομικισ 

περιόδου 2017-2018 και να ςυμπλθρώςω τα κατάλλθλα ζντυπα. (3 φιάλεσ 500 ml ςκουρόχρωμεσ τφπου MARASKA ι 
DORICA, ςφραγιςμζνεσ, χωρίσ ετικζτα ι άλλα διακριτά, και 1 φιάλθ 500 ml ετικεταριςμζνθ με τα διακριτικά ςτοιχεία 
τθσ εταιρείασ)

 αντιλαμβάνομαι ότι θ ςυμπλιρωςθ ελλιπών εντφπων κα αποκλείει τθ ςυμμετοχι μου ςτο Διαγωνιςμό.

 ςυγκατατίκεμαι για τθ χριςθ των πλθροφοριών που αφοροφν τθν εταιρεία μου για τουσ ςκοποφσ του Διαγωνιςμοφ 

(Οδθγία N.196/2003), ςτα πλαίςια προώκθςθσ και διάδοςθσ πλθροφοριών εντόσ και εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και διεκνώσ.

 
Οι πλθρωμζσ γίνονται με τραπεηικι κατάκεςθ ςτο λογαριαςμό του Α.Σ. Καλαμάτασ:  
(80,00 € + ΦΠΑ = 99,20 €) για το πρώτο δείγμα και (60,00 € + ΦΠΑ = 74,40 €) για κάκε επιπλζον 
δείγμα. Τράπεηα Πειραιώσ – IBAN: GR13 0171 1440 0061 4404 0030 488  
αναφζροντασ ςαν αιτιολογία «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» και το όνομα του κατακζτθ. 

 
Τζλοσ παρακαλοφμε να αποςτζλλονται ι παροφςα διλωςθ ςυμμετοχισ μαηί με το αντίγραφο τθσ απόδειξθσ 
πλθρωμισ ςτο email: asin_kal@otenet.gr 

 
Ημερομηνία: ….… / ……. / 2018 Υπογραφή/Σφραγίδα  


