ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ
1. Η διακίνηση στα ΨΥΓΕΙΑ αρχίζει στις 7 πμ και τελειώνει στις 3 μμ από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή. Εννοείται ότι οι αφίξεις των φορτηγών παραλαβής - παράδοσης γίνονται ικανό
χρόνο πριν το ως άνω καταληκτικό ωράριο ώστε μέχρι αυτό να έχουν ολοκληρωθεί.
2. Κάθε απαίτηση για παράδοση ή παραλαβή από τα ΨΥΓΕΙΑ τοποθετείται από την
προηγούμενη εργάσιμη το αργότερο 3 μμ στην πλατφόρμα web logistics που θα υποδείξουν
τα ΨΥΓΕΙΑ, όπως απαιτείται σύμφωνα με παράγραφο 15. Παραγγελίες που αφορούν διανομή
με ευθύνη των ΨΥΓΕΙΩΝ πρέπει να τοποθετούνται την προηγούμενη το αργότερο μέχρι 1 μμ.
3. Αν η μονάδα τιμολόγησης ψυκτικών - αποθηκευτικών είναι η παλέτα και το προϊόν προεξέχει
από το προϋπολογισθέν περίγραμμα επιβάλλεται ανάλογη επί των εμβαδών προσαύξηση.
Παλέτες που προεξέχουν κατά τη διάσταση των 120 cm δεν γίνονται δεκτές.
4. Το μέγιστο μικτό ύψος παλέτας είναι 2,20. Παλέτες μεγαλύτερου ύψους γίνονται δεκτές μόνο
κατόπιν ειδικής συμφωνίας για εργασίες χαμηλώματος.
5. Το μέγιστο μικτό βάρος παλέτας είναι 1200 kg ή εκείνο που προδιαγράφεται στην προσφορά.
Παλέτες μεγαλύτερου βάρους γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας για εργασίες
χαμηλώματος.
6. Οι παλέτες πρέπει να είναι καλά στερεοποιημένες και η ξύλινη παλέτα ικανής αντοχής για την
ασφαλή διακίνηση και στοιβασία σε ψηλά επίπεδα και παλετόραφα. Παλέτες μιας χρήσης
δεν γίνονται δεκτές για μόνιμη αποθήκευση.
7. Εφόσον κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η στοιβασία της παλέτας είναι ανασφαλής ή η
ξύλινη παλέτα σπασμένη ή τα κιβώτια προεξέχουν επικίνδυνα τα ΨΥΓΕΙΑ προχωρούν σε
αναπαλετοποίηση με χρεώσεις ξύλινης παλέτας 10 / τεμάχιο και εργασίας 22 ανά ανθρ-ρα.
8. Τα ΨΥΓΕΙΑ παραλαμβάνουν και παραδίδουν στο άκρο της ράμπας. Οποιαδήποτε διακίνηση
εντός του φορτηγού γίνεται από τον οδηγό ή εργάτη ευθύνης πελάτη. Τα ΨΥΓΕΙΑ μπορούν να
προσφέρουν εργασίες διακίνησης εντός του φορτηγού μόνο κατόπιν αμοιβής (βλ. προσφορά)
και με καθοδήγηση του οδηγού.
9. Τα φορτηγά που πρόκειται να παραδώσουν ή να παραλάβουν από τα ΨΥΓΕΙΑ δεν επιτρέπεται
να εξάγουν παλέτες άλλων προορισμών στη ράμπα των ΨΥΓΕΙΩΝ. Τούτο μπορεί να γίνει μόνο
κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
10. Τα ΨΥΓΕΙΑ διαθέτουν ράμπες με υδραυλικές πλατφόρμες και μια ειδική ράμπα με
αναβατόριο για μικρά φορτηγά. Δεν γίνονται δεκτές παραλαβές από οχήματα που δεν
ταιριάζουν με τα ως άνω συστήματα. Απαγορεύεται ο χειρισμός από οδηγούς του ΠΕΛΑΤΗ
του συστήματος πόρτας - υδραυλικής πλατφόρμας χωρίς να προηγηθεί καθοδήγηση από τα
ΨΥΓΕΙΑ.
11. Ζύγιση γίνεται όταν και όπως προβλέπεται στην προσφορά. Άνευ τέτοιας πρόβλεψης τα
ΨΥΓΕΙΑ παραλαμβάνουν άνευ ζύγισης με βάρη βάσει φορτωτικών εγγράφων.
12. Οι παλέτες πρέπει να έχουν γεωμετρικό μοτίβο παλετοποίησης που επιτρέπει την
καταμέτρηση και πάντα επίπεδη και πλήρη την επάνω σειρά.
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13. Συμφωνείται ότι σε περίπτωση παλέτας με ανάμικτους κωδικούς και έργου που αφορά
διαχείριση σε επίπεδο κιβωτίου το πλήθος των κιβωτίων ανά κωδικό θα είναι ακέραιο
πολλαπλάσιο σειράς. Διαφορετικά οι παλέτα δεν γίνεται αποδεκτή εκτός αν πρόκειται για
δειγματισμούς, οπότε επιβάλλεται ειδική χρέωση. Εναλλακτικά μπορεί να εισαχθεί σαν
παλετοτεμάχιο οπότε θα εξαχθεί αδιατάραχτη.
14. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ προσκομίζει στα ΨΥΓΕΙΑ αναλυτικά packing lists για κάθε παραλαβή, τα οποία
αναφέρουν αναλυτικές ποσότητες / ημερομηνίες λήξης ανά κωδικό. Η προσκόμιση γίνεται το
αργότερο 3 μμ της προηγούμενης της παραλαβής. Φορτία χωρίς την ως άνω προσκόμιση δεν
είναι δυνατόν να καταχωρηθούν αναλυτικά στο σύστημα παρά μόνο ως παλετοτεμάχια και
σαν τέτοια αδιακρίτως και αδιαιρέτως θα παραδίδονται.
15. Οι κωδικοί και περιγραφές που δηλώνονται από τον πελάτη προς εισαγωγή στα ΨΥΓΕΙΑ
σύμφωνα με παρ. 2 πρέπει να είναι ταυτόσημοι με τους αναγραφόμενους επί του packing list
και της κιβωτιακής επισήμανσης κωδικούς, περιγραφές και ημερομηνίες λήξης. Διαφορετικά
τα ΨΥΓΕΙΑ αδυνατούν να εκτελέσουν αναλυτικό διαχωρισμό και η διαχείριση καταπίπτει σε
επίπεδο παλετοτεμαχίου ως παρ. 14.
16. Εφόσον τα ΨΥΓΕΙΑ κάνουν διαχείριση αποθεμάτων σύμφωνα με FEFO δεν γίνονται δεκτές
παλέτες με περισσότερες της μίας ημερομηνίες λήξης ανά παλέτα, εκτός αν προσκομίζεται
σχετική πληροφόρηση στο packing list, οπότε τα ΨΥΓΕΙΑ καταχωρούν την δυσμενέστερη
(κοντινότερη) ημερομηνία, της ευθύνης παραμένουσας στον εκδότη του packing list. Το ίδιο
ισχύει και για τις ανάμικτες παλέτες παρ. 13.
17. Σε έργα που περιγράφονται στην προσφορά ως "ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΛΕΤΟΚΙΝΗΣΗ" ουδέποτε γίνεται
κιβωτιακή διακίνηση.
18. Τα ΨΥΓΕΙΑ εκτελούν διαχείριση και φύλαξη ξύλινων παλετών ανά πελάτη με αμοιβή που
αναφέρεται στην προσφορά.
19. Τα ΨΥΓΕΙΑ μπορούν να προσφέρουν ξύλινες παλέτες λογικού πλήθους στην τιμή των 10 ανά
τεμ.
20. Τα ΨΥΓΕΙΑ μπορούν να εκτελούν κατόπιν προγραμματισμού φυσικές απογραφές προϊόντων
κατ' εντολή ΠΕΛΑΤΗ στο κόστος των 22 ανά ανθρ-ρα.
21. Τα ΨΥΓΕΙΑ εκτελούν ενδεικτικές θερμομετρήσεις στα παραλαμβανόμενα προϊόντα σύμφωνα
με νομοθεσία. Προϊόντα με μη συμμορφούμενες θερμοκρασίες δεν γίνονται αποδεκτά.
22. Κοντόληκτα προϊόντα (με λήξεις μικρότερες των 15 ημερών) δεν γίνονται αποδεκτά.
23. Τα ΨΥΓΕΙΑ δεν υποχρεούνται σε εργασίες που δεν προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση.
Εν τούτοις, αν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστούν κάποιες επί πλέον εργασίες για την ομαλή
και ασφαλή ροή των προϊόντων και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης / έγκρισης
του ΠΕΛΑΤΗ, οι εργασίες αυτές χρονομετρούνται και χρεώνονται προς 22 ανά ανθρ-ρα. Τα
ΨΥΓΕΙΑ προσκομίζουν σχετικό πίνακα εργασιών / χρόνων.
24. Ο χρόνος πίστωσης σε όρους μετρητών από την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων
αναφέρεται στην προσφορά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται σε κατάθεση στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των ΨΥΓΕΙΩΝ ακριβώς στους συμφωνημένους χρόνους χωρίς όχληση από τα
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ΨΥΓΕΙΑ και χωρίς υποχρέωση από τα τελευταία να προσκομίζουν λογιστική καρτέλα. Σε
αντίθετη περίπτωση τα ΨΥΓΕΙΑ μπορούν να διακόψουν τις υπηρεσίες διακίνησης.
25. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Αποθήκευσης στα ΨΥΓΕΙΑ που είναι δημοσιευμένοι στο web.
26. Σε περίπτωση έργου μεταφοράς - διαμεταφοράς ισχύουν οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς Διαμεταφοράς που είναι δημοσιευμένοι στο web.
27. Σε περίπτωση που λήξουν προϊόντα στα Ψυγεία τούτα δεσμεύονται χωρίς άλλο και
ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές. Η αμοιβή των ΨΥΓΕΙΩΝ για την αποθήκευση εξακολουθεί
υφιστάμενη μέχρι την απομάκρυνση των ληγμένων δαπάναις του ΠΕΛΑΤΗ.
28. Φορτία που προορίζονται από τελωνείο γίνονται δεκτά στα Ψυγεία το αργότερο 2:00 μμ. Αν ο
πελάτης επιθυμεί αυθημερόν παραλαβή του container τα ΨΥΓΕΙΑ μπορούν να το
παραλάβουν το αργότερο 3 μμ με επιβάρυνση 60 €. Αν έχει προγραμματιστεί παραλαβή χύμα
φορτίου ως άνω και ακυρωθεί την ημέρα της υποτιθέμενης παραλαβής από αιτία εξωγενή
των ΨΥΓΕΙΩΝ επιβάλλεται χρέωση 80 € λόγω απώλειας ήδη προγραμματισμένων εργασιακών
πόρων.
29. Δεν μπορεί να εκτελεστεί παραγγελία από παραλαβή που έγινε την ίδια ημέρα, εκτός αν
πρόκειται για εξειδικευμένο έργο ταχυκίνησης (cross docking κλπ).
30. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ που αναθέτουν μεταφορικό έργο στα ΨΥΓΕΙΑ ελέγχουν την ολοκλήρωση του
έργου στο σύστημα "web logistics" και εξοφλούν τα συμφωνημένα χωρίς άλλο. Τα ΨΥΓΕΙΑ
δεν φέρουν την υποχρέωση να τους προσκομίζουν με άλλη μέθοδο τα αποδεικτικά έγγραφα
παράδοσης.
31. Το προσωπικό του ΠΕΛΑΤΗ που τυχόν εκτελεί εργασίες εντός των ΨΥΓΕΙΩΝ και οι οδηγοί του
δηλώνουν την είσοδο - έξοδό τους στο βιβλίο επισκεπτών και ακολουθούν τους
τοιχοκολλημένους κανονισμούς των ΨΥΓΕΙΩΝ.
32. Τα ΨΥΓΕΙΑ ή ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούνται να διακόψουν τη συνεργασία με ειδοποίηση
τουλάχιστον ενός μήνα.
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