(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2010
Σήμερα την ……………………………. οι υπογράφοντες:
α) …………………………………………….., κάτοικος …………….……………….., οδός
……………………………………., αριθμ. ……………... εκπροσωπώντας την εκκοκκιστική
επιχείρηση : ……………………………………………………………. που έχει έδρα στ…...
………………………………………… με Α.Φ.Μ. ……………… αποκαλούμενος στο εξής
αγοραστής και
β) Ο/Η ………………………………………………………….…………………….., κάτοικος
……………………………………………..… με Α.Φ.Μ. ……………………………………
παραγωγός συσπόρου βάμβακος, αποκαλούμενος στο εξής παραγωγός, συμφωνήσαμε και
αποδεχτήκαμε ανεπιφύλακτα τα εξής:
1.
Ο παραγωγός αναλαμβάνει να παραδώσει στον αγοραστή την ποσότητα των
…………….. κιλών συσπόρου βάμβακος, προϊόν προερχόμενο από συγκομισθείσα έκταση
…….….. στρεμμάτων που καλλιέργησε και την οποία δήλωσε στο Ο.Σ. τρέχοντος έτους, ενώ
ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει την παραπάνω ποσότητα και να την
αγοράσει στην τιμή που θα συμφωνήσει για παράδοση στη γεωργική εκμετάλλευση, η οποία
θα είναι ίση, μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τιμή των …………. που αντιστοιχεί στην
τυπική ποιότητα. Η τυπική ποιότητα προσδιορίζεται από τρία στοιχεία:
α) διατήρηση λευκού χρώματος, εξαιτίας μη βροχόπτωσης πριν τη συγκομιδή (προβροχικό),
β) περιεκτικότητα σε ξένες ύλες όχι άνω του 7% και γ) υγρασία όχι μεγαλύτερη από 15%.
Στην περίπτωση παράδοσης του συσπόρου βάμβακος από τον παραγωγό στη θύρα του
εκκοκκιστηρίου φορτωμένο σε μεταφορικό μέσο, συμφωνείται επί πλέον η πληρωμή
………… κατά κιλό.
Οι προσαρμογές αυτής της τιμής που αφορούν τις αποκλίσεις μεταξύ της τυπικής ποιότητας
και της ποιότητας του παραδιδόμενου βαμβακιού, είναι αυτές που συμφωνήθηκαν κατόπιν
κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων. Η τιμή που θα αναγράφεται στη σύμβαση
αγοραπωλησίας είναι ενδεικτική και θα αυξομειώνεται με βάση την ποιότητα συσπόρου
βάμβακος που θα παραδοθεί. Η ποιότητα συμφωνείται από κοινού τόσο με τον παραγωγό
όσο και με τον αγοραστή.
2.
Τα αγροτεμάχια, από τα οποία συγκομίσθηκε το σύσπορο βαμβάκι και δηλώθηκαν στο
Ο.Σ. του τρέχοντος έτους, είναι τα εξής:

Νομός

Κοινότητα

Σύνολο αγροτεμαχίων και
Στρεμμάτων:

Κωδικός
Αγροτεμαχίου
(13ψήφιος-Ο.Σ.

Στρέμματα Ποικιλία

------------------

------------
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Αναμενόμενη
Απόδοση

1

3.
4.
5.
6.

Ποσότητα συσπόρου βάμβακος προς παράδοση(κιλά):
Συμφωνηθείσα τιμή για την τυπική ποιότητα (σε €/κιλό):
Ποσότητα που τελικά παραδόθηκε (κιλά):
Διαφορά τιμής λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών (σε €/κιλό):

7.

Τελική συμφωνηθείσα τιμή (σε €/κιλό):

συν (+)
μείον (-)

8. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους το αργότερο μέχρι την 10η
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.
9. Αντίγραφο της δήλωσης Ο.Σ. του τρέχοντος έτους συνυποβάλλεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
10. Η ανωτέρω πληρωτέα τιμή θα καταβληθεί από τον αγοραστή στον παραγωγό με έκδοση
αντιστοίχου τιμολογίου αγοράς – πώλησης και άμεσης πίστωσης στο λογαριασμό του
παραγωγού στην Τράπεζα……………….., εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από της
εισόδου του βαμβακιού στο εκκοκκιστήριο. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών
και εφόσον δεν πληρωθεί η άνω τελική συμφωνημένη τιμή, ο αγοραστής καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει να καταβάλλει στον παραγωγό, χωρίς έγγραφη όχληση, τους
αναλογούντες τόκους για το διάστημα πέραν των 30 ημερών και μέχρι την εξόφληση, με
επιτόκιο που ισχύει την περίοδο αυτή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
11. Ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση και εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης
που προκύπτει ή απορρέει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής,
ορίζονται τα δικαστήρια της περιοχής του παραγωγού.
Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και είναι υποχρεωτικοί.
Για απόδειξη όλων των παραπάνω όρων συντάχθηκε η παραπάνω σύμβαση, η οποία αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο
κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του
Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) από τον αγοραστή.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
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