ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Σύμβαση – Συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή έγινε στις [ημέρα/ μήνα/ έτος] ….…./….…./ ……...
ΜΕΤΑΞΥ
[Όνομα Παραγωγού1] ……………………………….……..
[Που εκπροσωπείται από2] ………………………………….
[Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας] ………….…...............................
ΑΠΟ

[Διεύθυνση3] ……………………………...…………….……..
[Ταχυδρομική Διεύθυνση4] ………………………..…………
[Τηλέφωνο Επικοινωνίας5] ………...………………...……
[Αριθμός Τηλεομοιότυπου6] …………………………………
[Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο7] ………………….………..……

ΚΑΙ
[Όνομα Αγοραστή8] ………………………..………...….…..
[Που εκπροσωπείται από9] ………………………………….
[Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας] ….…………………….………......
1

Παραγωγός μπορεί να σημαίνει μεμονωμένο παραγωγό, εκπρόσωπο αυτού, μονάδα
παραγωγής αυγών, Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών ή και άλλα
σαφώς καθορισμένα οργανωμένα σύνολα παραγωγών (π.χ. ΣΕΔΙΓΕΠ, νομικά πρόσωπα
κ.ο.κ.).
2
Σε περίπτωση εκπροσώπησης ή όταν ο παραγωγός δεν είναι φυσικό πρόσωπο.
3
Να παρέχεται πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του παραγωγού.
4
Ταχυδρομική διεύθυνση παραγωγού, εφόσον αυτή διαφέρει (π.χ. Ταχ. Κιβ.).
5
Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον παραγωγό, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ανάλογα.
6
Αρ. Τηλεομ. παραγωγού, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ανάλογα.
7
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας με τον παραγωγό, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού,
ανάλογα.
8
Αγοραστής μπορεί να σημαίνει μεμονωμένο αγοραστή, μεσάζοντα, έμπορο, μεταποιητή
γεωργικών προϊόντων, κέντρο συσκευασίας αυγών, πτηνοσφαγείο, υπεραγορά, επιχείρηση
εστίασης ή και άλλα σαφώς καθορισμένα σύνολα αγοραστών (π.χ. φιλανθρωπικά ιδρύματα,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κ.ο.κ.).
9
Σε περίπτωση εκπροσώπησης ή όταν ο αγοραστής δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από
συμβαλλόμενους κατά τη σύναψη σύμβασης με όρους και προϋποθέσεις που τα δύο
μέρη συμφωνούν μεταξύ τους. Οι συμβαλλόμενοι φέρουν την ευθύνη για τη
συμπερίληψη όλων των όρων που επιθυμούν στη σύμβαση, καθώς και για την
εφαρμογή τους.

2

ΑΠΟ

[Διεύθυνση10] ……………………………...……………...…..
[Ταχυδρομική Διεύθυνση11] ……………………..…………
[Τηλέφωνο Επικοινωνίας12] …………………………..……
[Αριθμός Τηλεομοιότυπου13] …………………………...…
[Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο14] ………………………..…...…

1. Ο Παραγωγός δεσμεύεται με την παρούσα συμφωνία να παραδώσει και ο
αγοραστής δεσμεύεται να παραλάβει τις παρακάτω ποσότητες
[…………………]15 συνολικά [………..]16κιλών/ λίτρων/ δεσμών/ τεμαχίων/ κιβωτίων
περιεκτικότητας …….. / δωδεκάδων [ανάλογα με την περίπτωση].

2. Τις παρακάτω ποσότητες υποχρεούται ο παραγωγός να παραδώσει και ο
αγοραστής να παραλάβει με χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ημερομηνίες ως
εξής:

10

Να παρέχεται πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του αγοραστή.
Ταχυδρομική διεύθυνση αγοραστή, εφόσον αυτή διαφέρει (π.χ. Ταχ. Κιβ.).
12
Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον αγοραστή, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ανάλογα.
13
Αρ. Τηλεομ. αγοραστή, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ανάλογα.
14
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας με τον αγοραστή, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού,
ανάλογα.
15
Αναφέρεται το είδος του προϊόντος.
16
Αναφέρεται η ποσότητα του προϊόντος.
11

3

ΠΡΟΪΟΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Είδος /
ποικιλία

17

Συνολικά Κιλά/

Ποιοτική

λίτρα/ δέσμες/

18
κατηγορία /

τεμάχια/

ταξινόμηση

κιβώτια /
δωδεκάδες

17

σφαγίου

19

Περίοδος
παράδοσης Α

Κιλά/ λίτρα/
δέσμες/

Περίοδος
παράδοσης Β

Κιλά/

λίτρα/

δέσμες/

Περίοδος
παράδοσης Γ

Κιλά/

λίτρα/

δέσμες/

τεμάχια/

τεμάχια/

τεμάχια/

κιβώτια/

κιβώτια/

κιβώτια/

δωδεκάδες

δωδεκάδες

δωδεκάδες

Ρυθμός

Παράδοσης

Προϊόντων

20

Κιλά/ λίτρα/ δέσμες/
τεμάχια ανά περίοδο

Σε περίπτωση που οι παραδόσεις αφορούν περισσότερα/ες από ένα/ μία διαφορετικά/ές είδη/ ποικιλίες, αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης κάθε
είδους/ ποικιλίας ξεχωριστά.
18
Σε περίπτωση νωπών οπωροκηπευτικών, σιτηρών, κρέατος πουλερικών, αυγών κ.α. προϊόντων όπου εφαρμόζεται ποιοτική κατηγοριοποίηση
19
Σε περίπτωση χοίρειου ή βόειου κρέατος
20
Αναφέρεται ο ρυθμός παράδοσης: ημέρα/ εβδομάδα/ μήνας ή ότι έχει συμφωνηθεί.

4

3. Για τις παραπάνω ποσότητες ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει
στον παραγωγό τις ακόλουθες τιμές ανά μονάδα [ενδεχομένως
διαφοροποιημένες ανά είδος/ ποικιλία ή/και ανά ποιοτική κατηγορία/
ταξινόμηση σφαγίου ή/και ανά περίοδο παράδοσης].
Είδος / ποικιλία

Ενιαία Τιμή

21

€/

Α΄ Περίοδος

Β΄ Περίοδος

Γ΄ Περίοδος

Δ΄ Περίοδος

22

22
[……………]

22
[……………]

€/ ανά μονάδα

€/ ανά μονάδα

€/ ανά μονάδα

ανά μονάδα
[……………]

22

€/ ανά μονάδα

4.

[……………]

Τα προϊόντα [παραδίδονται στις εγκαταστάσεις
παραλαμβάνονται από την έδρα του παραγωγού]23.

του

αγοραστή/

5. Ο [αγοραστής/ παραγωγός]23 οργανώνει την μεταφορά των προϊόντων και
επωμίζεται το κόστος.

6. Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνεται με δελτία αποστολής και
παραλαβής στο οποίο να επισυνάπτεται, εφόσον είναι δυνατόν, ζυγιστικό
έγγραφο ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ποσότητα των
προϊόντων, την ημερομηνία παράδοσης και λοιπές πληροφορίες που
συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι. Τα δελτία αποστολής και παραλαβής
υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους ή τους εκπροσώπους τους. Και
οι δύο συμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο εγγράφων που αφορούν την
παρούσα συμφωνία.

21

Συμπληρώνεται σε περίπτωση που συμφωνείται ενιαία τιμή για το προϊόν/ τα προϊόντα.
Σε περίπτωση που συμφωνείται διαφορετική τιμή για το προϊόν/ τα προϊόντα ανά περίοδο,
συμπληρώνονται οι ανάλογες πληροφορίες.
23
Διαγράφεται ότι δεν ισχύει.
22

5
7. Η ποιότητα των προϊόντων που παραδίδονται θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις ελάχιστες απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας. Το καθαρό βάρος των προϊόντων απομειούται κατά το
ποσοστό μείωσης που υπολογίζεται κατ' εφαρμογή των καθοριζομένων
στο Παράρτημα Ι ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας [σε ποσοστό όχι
μεγαλύτερο του …. %]24.
[Είναι δυνατόν να καθοριστούν επιπλέον προδιαγραφές ως προς την
παρουσίαση των προϊόντων, πχ τον τρόπο συσκευασίας και τυποποίησης,
με υλικά συσκευασίας που δυνατόν να παρέχει ο αγοραστής, υλικά
σήμανσης και τυποποίησης, εφαρμογή μετασυλλεκτικών χειρισμών πχ
πρόψυξη και άλλα].

8. Οι επιπτώσεις της μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης,
βαρύνουν αυτόν που το αθετεί.

9. Η καταβολή ποσών για την πληρωμή του παραγωγού για τα προϊόντα που
παραδίδει θα γίνεται από τον αγοραστή αποκλειστικά και μόνο με
τραπεζικό έμβασμα, επιταγή, μεταφορά μέσω τραπέζης, [με βάση τον
ακόλουθο πίνακα. Η αποπληρωμή της αξίας των προϊόντων δεν πρέπει να
ξεπερνά τους 2 μήνες από το τέλος του μήνα παράδοσης κάθε φορτίου]25.
Πληρωμή

Ημερομηνία καταβολής

Ποσό

Τρόπος πληρωμής

Προκαταβολή σε πόρους

[Σε είδος]

Προκαταβολή σε χρήματα

[Τραπεζικό έμβασμα]

Κατά την παράδοση/ παραλαβή

[ ……….]

Μετά την παράδοση/ Παραλαβή

[ ……….]

[ ………………….]

[ ……….]

Σύνολο

24

Εφόσον κριθεί απαραίτητο να καθοριστεί.
Η σε όποια άλλη συμφωνία επιθυμούν να καταλήξουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Παρόλα
αυτά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ο καθορισμός των όρων πληρωμής.
25

6
10. Οι παρακάτω εισροές θα παρασχεθούν [εφόσον εφαρμόζεται], στα
πλαίσια της σύμβασης από τον αγοραστή προς τον παραγωγό, για
σκοπούς παραγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 2 της
παρούσας.
Α/Α

Περιγραφή

26
Ποσότητα

Αξία

Ποσό που πιστώνεται στον αγοραστή

1

2

Σύνολο

11. Ρήτρες διασφάλισης:

(α) Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν παραδώσει ή ο αγοραστής δεν
παραλάβει τις παραπάνω συμφωνηθείσες ποσότητες ή μέρος αυτών
υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα στον αντισυμβαλλόμενο την
αξία των ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν ή παραλήφθηκαν αντίστοιχα,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με έγκαιρη ειδοποίηση του
αντισυμβαλλόμενου.

(β) Ποινή ύψους [10%] μηνιαίως προστίθεται στο ποσό που υποχρεούται βάσει
της παρούσας να καταβάλει ο αγοραστής ή αφαιρείται από το οφειλόμενο
προς τον παραγωγό ποσό όταν χωρίς εύλογη αιτία ή/και χωρίς να δοθεί
ικανοποιητική προειδοποίηση:
Ι. Η παράδοση των προϊόντων από τον παραγωγό καθυστερεί διάστημα
μεγαλύτερο από […]27 ημέρες από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες στο
σημείο 2 της παρούσας.

26

Αναφέρονται οι επιμέρους εισροές σε παραγωγικούς πόρους και υπηρεσίες που δυνατόν
να παρέχονται από τον αγοραστή προς τον παραγωγό (π.χ. φυτοπροστατευτικές ουσίες,
προϊόντα θρέψης ή/ και κοπριά, σπόροι, σπορόφυτα, δενδρύλλια, ζωοτροφές, υπηρεσίες
μεταφοράς, καλλιεργητικής φροντίδας, φροντίδας ζώων, προδιαγραφές ανάπτυξης και
συμβουλευτικές υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο παρέχεται από τον αγοραστή έναντι αμοιβής
για την παραγωγή των προϊόντων που αφορά η παρούσα σύμβαση).
27
Μπορεί να συναποφασιστεί μεταξύ του παραγωγού και αγοραστή. Εξαρτάται από
ποικίλους παράγοντες, περιλαμβανομένης και της φθαρτότητας των προϊόντων.

7
ΙΙ. Η παραλαβή από τον αγοραστή καθυστερεί διάστημα μεγαλύτερο από
[…]27 ημέρες από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες στο σημείο 2 της
παρούσας.
ΙΙΙ. Η πληρωμή από τον αγοραστή καθυστερεί διάστημα μεγαλύτερο από
27
[…]
ημέρες από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες στο σημείο 9 της
παρούσας.

(γ) Στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν εξοφλεί την αξία των προϊόντων, ή τα
εξοφλεί εκπρόθεσμα καθώς και στην περίπτωση που καταστρατηγεί καθ'
οιονδήποτε τρόπο την καταβολή της τιμής ή και το χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής ή αποδίδει τιμή μικρότερη της συμφωνηθείσας, αρμόδια είναι
τα Επαρχιακά Δικαστήρια.

(δ) Σε περίπτωση που ο αγοραστής με ευθύνη του δεν παραλάβει έγκαιρα
[παρτίδα/ προϊόν] και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, αναλαμβάνει το
κόστος της υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος και σε κάθε
περίπτωση καταβάλλει στον παραγωγό τη συμφωνηθείσα τιμή για το σύνολο
της ποσότητας της παρτίδας/ προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

12. Η παρούσα σύμβαση ξεκινά να έχει ισχύ την …./ …../ …… και
τερματίζεται την …./ …../ ……. .

Διάφορα
13. Εγγυήσεις
Ο παραγωγός εγγυάται στον αγοραστή ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των
προς πώληση προϊόντων και δεσμεύεται να αποζημιώσει τον αγοραστή
στην περίπτωση απωλειών από αιτήματα τρίτων σε σχέση με τα προϊόντα.

14. Ελευθερία Προϊόντων
Ο παραγωγός ελεύθερα συμφωνεί να πωλήσει τα προϊόντα και ο
αγοραστής ελεύθερα συμφωνεί και έχει την ικανότητα/ αρμοδιότητα να
αγοράσει και να εμπορευθεί τα προϊόντα, υπό τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα.
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15. Μεταφορά κυριότητας και κίνδυνοι
Η κυριότητα των προϊόντων και επομένως ο κίνδυνος κατά την εμπορία
τους μεταφέρεται από τον παραγωγό στον αγοραστή τη στιγμή που ο
δεύτερος παραλαμβάνει και αποκτά τη φυσική κατοχή τους από τον
παραγωγό.

16. Περιοχή Εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας σύμβασης είναι όλη η επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό
έλεγχο ή/ και τον τόπο εγκατάστασης28 του παραγωγού/ αγοραστή.

17. Προσαρμογή πληρωμής
Στην περίπτωση που, χωρίς την υπαιτιότητα του παραγωγού, αυτός δεν
μπορεί να παραδώσει το σύνολο της ποσότητας που αναφέρεται στο
σημείο 2 της παρούσας, το συνολικό ποσό πληρωμής προσαρμόζεται
ανάλογα από τον αγοραστή. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που
έχει καταβληθεί στον παραγωγό είναι μεγαλύτερο από την αξία των
προϊόντων που έχουν παραδοθεί, ο παραγωγός επιστρέφει το επιπλέον
ποσό.

18. Τροποποίηση συμφωνίας
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί για
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Καμία τροποποίηση στην παρούσα δεν είναι
δεσμευτική εκτός εάν γίνει γραπτώς, συμφωνηθεί και συνυπογραφεί
κατ΄αναλογία των όσων αναφέρονται στο σημείο 22 από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.

19. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την
εφαρμογή της παρούσης σύμβασης επιλύεται με την προσφυγή του
ενδιαφερομένου μέρους στό Επαρχιακό Δικαστήριο της έδρας του
παραγωγού που υπογράφει τη σύμβαση.

28

Όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας συμφωνίας, στην περίπτωση που
ένας εκ των δύο συμβαλλομένων δραστηριοποιείται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

9
20. Ανωτέρα βία
Κανένα μέρος δεν θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται
από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και από τα δύο μέρη.
(α) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, «Ανωτέρα βία»
σημαίνει θεομηνία, καταστροφή λόγω ατυχήματος των υποστατικών
της εκμετάλλευσης του παραγωγού/ αγοραστή, φυτική ασθένεια που
προκαλείται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος του φυτικού
κεφαλαίου του παραγωγού/ επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή
μέρος του ζωικού κεφαλαίου του παραγωγού, απεργίες (εκτός εάν
αυτές περιορίζονται στους εργοδοτουμένους του παραγωγού ή/και του
αγοραστή), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες,
πολέμους, κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, στάσεις,
τρομοκρατικές ενέργειες, κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες,
κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά πλημμύρας, εμφύλιες
διαταραχές, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα
που είναι πέραν από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, τα οποία
συμβαίνουν στην περιοχή εφαρμογής και τα οποία δεν δύναται να
αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα φροντίδα.
(β) Σε περίπτωση που ένας από τους συμβαλλόμενους επικαλείται
ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά στον έτερο συμβαλλόμενο και να
προσκομίσει, εάν απαιτείται, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
(γ) Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμβαλλόμενος, μέσα στην
ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στον έτερο συμβαλλόμενο,
στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
(β). Ο έτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την περιέλευση σε αυτόν της
προαναφερόμενης αναφοράς περί ανωτέρας βίας. Εάν δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.
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21. Ρήτρες Λύσης σύμβασης29
Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον δοθεί επαρκής προειδοποίηση ……..
ημερών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
[ i. ………………………………………………………………………..…..]
[ii. …………………………………………………………………………....]
[ιιι. …………………………………………………………………………...]
[iv. …………………………………………………………………………...]

22. Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησαν, τα συναποφάσισαν και τα
συναποδέχτηκαν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αφού ανέγνωσαν
καλά τους όρους της σύμβασης αυτής τα υπέγραψαν σε δύο (2)
αντίγραφα, ένα από το από οποία κράτησε έκαστος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

..........………………........….....

1
Ονοματεπώνυμο
υπογραφή:

Παραγωγός/ Για τον Παραγωγό:

..........………………...............

...........………………........…......

2.
Ονοματεπώνυμο
υπογραφή:

και

και

…………………………………..
Αγοραστής/ Για τον Αγοραστή

Ημερομηνία: ……………………..

29

Συμπληρώνεται ανάλογα με το τι συμφωνείται ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.

11
Παράρτημα Ι
Ποιοτική κατάταξη/
παράδοση:

Κατηγοριοποίηση

σφαγίων

προϊόντων

προς

[Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτούμενες ποιοτικές
προδιαγραφές των προς παράδοση προϊόντων. Αυτές μπορεί να βασίζονται
σε εθνική, ή/ και ενωσιακή νομοθεσία, διεθνή ποιοτικά πρότυπα, ή άλλους
όρους τους οποίους συναποφασίζουν και συνυπογράφουν οι δύο
συμβαλλόμενοι.]

