ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες : (α) ΕΝΤΟΛΕΑΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για
λογαριασμό του οποίου μεταφέρονται ΤΑ ΑΓΑΘΑ, που περιγράφονται στο παρόν και επ΄ ονόματι του οποίου εκδίδονται τα έγγραφα
μεταφοράς και οποιοσδήποτε άλλος αντλεί δικαιώματα από αυτά. (β) ΨΥΓΕΙΑ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς,
ήτοι τα ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ (ΑΦΜ 094114316). Ο όρος ΨΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει Διευθυντές, Διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις,
υπαλλήλους και λοιπούς πράκτορες των ΨΥΓΕΙΩΝ, εφόσον έχουν δράση εντός του εμπορικού σκοπού των ΨΥΓΕΙΩΝ. (γ) ΑΓΑΘΑ. Τα κινητά
πράγματα τα οποία τα ΨΥΓΕΙΑ συμφώνησαν να μεταφέρουν σύμφωνα με εντολή του ΕΝΤΟΛΕΑ, (δ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ η
επιμέλεια μεταφοράς από πλευράς των ΨΥΓΕΙΩΝ με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα ή μέσα τρίτων, ΑΓΑΘΩΝ για λογαριασμό του ΕΝΤΟΛΕΑ. Η
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ μπορεί να εκτελείται είτε από / προς την έδρα των ΨΥΓΕΙΩΝ είτε από / προς οπουδήποτε αλλού.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Η σύμβαση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ περιλαμβάνει την ανάθεση,
με την οποία τα ΨΥΓΕΙΑ αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής την υποχρέωση έναντι του ΕΝΤΟΛΕΑ την επιμέλεια ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ των ΤΑ ΑΓΑΘΩΝ στον τόπο προορισμού, είτε διενεργώντας την ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ με ιδιόκτητα μέσα, είτε με
άλλο μεταφορέα δικής τους συμφωνίας. Τα ΨΥΓΕΙΑ, πιθανά να αναλαμβάνουν, εκτός από την επιμέλεια της ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και λοιπές παρεπόμενες εργασίες, ενδεικτικά μεταφόρτωση, αποθήκευση, ασφάλιση, εκτελωνισμό, που αναφέρονται
σαφώς στις συμβάσεις με τον εκάστοτε ΕΝΤΟΛΕΑ. Η παρόντες όροι ισχύουν μόνο για την επιμέλεια μεταφοράς, εκτός αν υπάρχει πρόσθετη
γραπτή συμφωνία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ: Τα ΨΥΓΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν ως προς την ποιοτική
κατάσταση των ΑΓΑΘΩΝ που παραλαμβάνουν προς ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ δηλώνει ότι τα προς ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ που παραδίδει στα ΨΥΓΕΙΑ είναι υγιή και εφόσον είναι τρόφιμα, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για
την ασφάλεια των τροφίμων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΑ: Εκτός αν τα ΑΓΑΘΑ προέρχονται από μακρά αποθήκευση στις εγκαταστάσεις των ΨΥΓΕΙΩΝ
βάσει διαφορετικής σύμβασης, ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα προς ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ στα ΨΥΓΕΙΑ
στις θερμοκρασίες, τις συνθήκες Υγιεινής και Καθαριότητας και με τις κατάλληλες συσκευασίες και επισημάνσεις που προβλέπει ο Νόμος.
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών για τη νόμιμη κυκλοφορία
των μεταφερόμενων ΑΓΑΘΩΝ από τα ΨΥΓΕΙΑ. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ υποχρεούται να παρέχει πριν την εκτέλεση της ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που αφορά (1) το είδος, τα σήματα, τους κωδικούς, τις συσκευασίες και τις ποσότητες
των ΑΓΑΘΩΝ που θα μεταφερθούν, (2) οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για την κατάλληλη ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ των
ΑΓΑΘΩΝ από τα ΨΥΓΕΙΑ, (3) την επιθυμητή θερμοκρασία μεταφοράς, (4) τη διεύθυνση και επιθυμητό χρόνο παράδοσης, (5) το μικτό βάρος
των ΑΓΑΘΩΝ και (6) κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. Την ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε
μη πλήρη ή λανθασμένη πληροφόρηση φέρει ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ΑΓΑΘΑ στα ΨΥΓΕΙΑ με τα
συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση παραλαβής ΑΓΑΘΩΝ από τρίτους, ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ εξουσιοδοτεί τα
ΨΥΓΕΙΑ να παραλάβουν ως εκπρόσωπό του, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ είναι υποχρεωμένος να παραδίδει προς
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ κανονικές ημερομηνίες λήξης των ΑΓΑΘΩΝ. Επίσης είναι υποχρεωμένος να μην αναθέτει έργο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ που παρουσιάζουν ποιοτικό πρόβλημα, εκτός αν πρόκειται για εντεταλμένη μεταφορά μη συμμορφούμενων. Τα
ΨΥΓΕΙΑ δικαιούνται να αρνηθούν την παραλαβή προϊόντων που κρίνουν ότι φέρουν κάποιο από τα ως άνω προβλήματα μη συμμόρφωσης
ΑΓΑΘΩΝ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ: Τα ΨΥΓΕΙΑ κατά την παραλαβή ΑΓΑΘΩΝ προς ΜΕΤΑΦΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ προβαίνουν
στους ελέγχους που προβλέπει η Νομοθεσία, όσον αφορά τις ποσότητες, τις επισημάνσεις, τις συσκευασίες, τις θερμοκρασίες και τις
συνθήκες υγιεινής των ΑΓΑΘΩΝ. Τα ΨΥΓΕΙΑ εκτελούν καταμετρήσεις κιβωτίων βάσει της γεωμετρίας παλετοποίησης και ουδεμία ευθύνη
φέρουν για τυχόν αφανή ελλειμματικά κιβώτια, που είτε βρίσκονται στο αφανές εσωτερικό της παλέτας, είτε βρίσκονται σε εμφανές σημείο
αλλά δεν φέρουν ίχνη παραβιασμού. Σε περίπτωση ανάμικτων παλετών, τα ΨΥΓΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν για καταμέτρηση κιβωτίων παρά
μόνο "παλετοτεμαχίου". Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και του ΕΝΤΟΛΕΑ, τα ΨΥΓΕΙΑ
δύνανται να αρνηθούν την παραλαβή των ΑΓΑΘΩΝ εφόσον τα κρίνουν μη συμμορφούμενα. Τα ΨΥΓΕΙΑ παραλαμβάνουν συσκευασμένα τα
προϊόντα χωρίς καμία υποχρέωση εξέτασης του περιεχομένου τους και της ποιότητάς τους. Ως εκ τούτου, ουδεμία ευθύνη φέρουν για κάθε
βλάβη που εμφανίζεται και οφείλεται στη σύσταση, την ποιότητα, το τρόπο συσκευασίας ή άλλο ελάττωμα των ΑΓΑΘΩΝ. Σαν μικτό βάρος
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ εκλαμβάνεται το αναγραφόμενο στα συνοδευτικά έγγραφα, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν τα ΨΥΓΕΙΑ για
ζυγίσεις ή αποκλίσεις πραγματικού - αναγραφόμενου βάρους. Tα ΨΥΓΕΙΑ έχουν το δικαίωμα άρνησης παραλαβής των ΑΓΑΘΩΝ προς
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ που κατά την κρίση τους μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ή ζημία σε άλλα ΑΓΑΘΑ ή πρόσωπα ή στο
μεταφορικό μέσον, λόγω της φύσης τους, της κατάστασής τους ή οποιουδήποτε άλλου ελαττώματος. Η υποχρέωση των ΨΥΓΕΙΩΝ κατά την
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ περιορίζεται στη διατήρηση του αέρα θαλάμου στην θερμοκρασία που επιθυμεί ο Πελάτης και απαιτεί η
Νομοθεσία, καθώς και στην τήρηση των κανόνων Ασφάλειας, Υγιεινής και Ιχνηλασιμότητας που ορίζει ο Νόμος. Η θερμοκρασία μεταφοράς θα
καταγράφεται από τα ΨΥΓΕΙΑ σε βαθμούς Κελσίου. Τα Ψυγεία δεν ευθύνονται για τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, που μπορεί να
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της παράδοσης των αγαθών που οφείλονται στο άνοιγμα της πόρτας για παραδόσεις, των
κύκλων απόψυξης του ψυκτικού μηχανήματος ή καθυστέρηση παραλαβής από τον παραλήπτη μετά το άνοιγμα της πόρτας και την έναρξη
της εκφόρτωσης. Τέτοιες διακυμάνσεις δεν θα θεωρούνται αποκλίσεις.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΑΘΩΝ: ΨΥΓΕΙΑ δεν έχουν καμία υποχρέωση σύναψης σύμβασης ασφάλισης των ΑΓΑΘΩΝ, εκτός
αντίθετης έγγραφης συμφωνίας. Οι τιμές χρέωσης δεν περιλαμβάνουν ασφάλιση των αγαθών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ: Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ προς
τα ΨΥΓΕΙΑ οποτεδήποτε, εκτός αν τα ΨΥΓΕΙΑ έχουν ήδη δεσμευτεί με τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Σε αυτή
την περίπτωση, ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ βαρύνεται με όλα τα έξοδα, καθώς και με οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προκύψει από την ανάκληση
της εντολής.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 - ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ: Τα ΨΥΓΕΙΑ δικαιούνται να αναλάβουν επιμέλεια μεταφοράς ΑΓΑΘΩΝ με το σύστημα
groupage, δηλαδή ομαδικά με άλλα ΑΓΑΘΑ, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συμφωνήθηκε γραπτά το αντίθετο.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ: Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ είναι υποχρεωμένος να τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τα
ΨΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην προσφορά των ΨΥΓΕΙΩΝ. Όλες οι οφειλές που δεν εξοφλούνται έγκαιρα, σύμφωνα
με τη προσφορά / σύμβαση, υποβάλλονται σε επιβάρυνση του νόμιμου τόκου υπερημερίας, χωρίς καμία άλλη όχληση του ΕΝΤΟΛΕΑ. Σε
περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, πέραν της συμφωνημένης πίστωσης, τα ΨΥΓΕΙΑ δικαιούνται να αρνηθούν οποιοδήποτε
πρόσθετο έργο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, έστω και αν έχει δημιουργηθεί βεβαιότητα ρουτίνας από τακτικά επαναλαμβανόμενο
μεταφορικό έργο. Τυχόν δαπάνες που συνοδεύουν την ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ, όπως διόδια, εισιτήρια, παράβολα κλπ
προπληρώνονται με την παραλαβή των ΑΓΑΘΩΝ, όταν ΕΝΤΟΛΕΑΣ είναι ο αποστολέας και πριν την παράδοση, όταν ΕΝΤΟΛΕΑΣ είναι ο
παραλήπτης. Τα ΨΥΓΕΙΑ διατηρούν για κάθε ληξιπρόθεσμη οικονομική απαίτησή τους που προέρχεται από την εκτέλεση της σύμβασης
επιμέλειας μεταφοράς, νόμιμο ενέχυρο και δικαίωμα παρακράτησης στα ΑΓΑΘΑ του ΕΝΤΟΛΕΑ. Τα ως άνω προνόμια εξασφαλίζουν όχι μόνο
απαιτήσεις κάθε φύσης σχετικές με τα ΑΓΑΘΑ τα οποία τα ΨΥΓΕΙΑ έχουν στη κατοχή τους, αλλά και εκείνες που αφορούν ΑΓΑΘΑ που έχουν
ήδη παραδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των ΑΓΑΘΩΝ εκτός ευθύνης ΨΥΓΕΙΩΝ, οι αξιώσεις των ΨΥΓΕΙΩΝ ικανοποιούνται και από
την τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση. Τα ΨΥΓΕΙΑ δεν ευθύνονται για μεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισμού, τέλη, φόρους και
άλλα έξοδα που έχουν υποβληθεί λανθασμένα από τις αρχές. Πιθανές ανατιμήσεις σε ναύλους, τελωνειακούς δασμούς, αλλαγές ισοτιμίας
νομισμάτων, φόρους, επιβαρύνσεις κλπ που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν καθώς και οποιαδήποτε παροχή ιδιαίτερων υπηρεσιών
βαρύνουν τον ΕΝΤΟΛΕΑ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Η παράδοση των ΑΓΑΘΩΝ τεκμαίρεται με την υπογραφή των
φορτωτικών εγγράφων από τον παραλήπτη. Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα ΑΓΑΘΑ και εν γένει αν για λόγο που δεν ευθύνονται
τα ΨΥΓΕΙΑ δεν γίνει η παράδοση των ΑΓΑΘΩΝ, τα ΨΥΓΕΙΑ έχουν δικαίωμα επιστροφής αυτών στον ΕΝΤΟΛΕΑ με δαπάνη του ΕΝΤΟΛΕΑ.
Εναλλακτικά και εφόσον ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ δεν έχει την ως άνω δυνατότητα, τα ΑΓΑΘΑ μεταφέρονται και εναποτίθενται σε χώρο επιλογής των
ΨΥΓΕΙΩΝ, με κίνδυνο και έξοδα του ΕΝΤΟΛΕΑ. Τα ΨΥΓΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν ασφάλισης των ΑΓΑΘΩΝ. Σε περίπτωση που η
παράδοση των ΑΓΑΘΩΝ γίνεται με αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποτίθεται ειδική και ρητή εντολή του ΕΝΤΟΛΕΑ. Μόνο η ένδειξη
"παραδοτέα επί αντικαταβολή" δεν συνιστά για τα ΨΥΓΕΙΑ υποχρέωση παράδοσης των ΑΓΑΘΩΝ με αντικαταβολή.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ: Τα ΨΥΓΕΙΑ επιδιώκουν να παραδώσουν τα ΑΓΑΘΑ την μέρα και ώρα που
υποδεικνύει ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ. Η απλή ένδειξη του χρόνου παράδοσης από πλευράς ΕΝΤΟΛΕΑ δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση των
ΨΥΓΕΙΩΝ. Σε περίπτωση αστοχίας χρόνου παράδοσης, ουδεμία ευθύνη φέρουν τα ΨΥΓΕΙΑ, εκτός αν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια, όπως
αδιαφορία δρομολόγησης ημέρας.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ: Αν τα ΨΥΓΕΙΑ αδυνατούν να εκπληρώσουν ολοκληρωτικά
ή μερικά τις υποχρεώσεις παράδοσης των ΑΓΑΘΩΝ από γεγονότα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αποδεσμεύονται από τις
υποχρεώσεις τους για το διάστημα που διαρκούν τα γεγονότα αυτά, στο μέτρο που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα
ΨΥΓΕΙΑ δικαιούνται να υπαναχωρήσουν ολοκληρωτικά από τη σύμβαση, ακόμα και στην περίπτωση που έχει μερικώς ολοκληρωθεί η εντολή
και διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν τα έξοδα που μέχρι τότε έχουν κάνει.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙΑ: Οι παραλαβές και παραδόσεις σε λιμάνια
εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και όρους λειτουργίας του κάθε λιμανιού και με τους όρους που αναγράφονται στις φορτωτικές ή
τα ναυλοσύμφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακές ή οι πλοιοκτήτριες εταιρείες. Οι συμφωνηθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν προσαυξημένα
έξοδα νύκτας, Σαββατοκύριακου και επισήμων αργιών που προέρχονται από φόρτωση, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση ΑΓΑΘΩΝ. Σε περίπτωση
που τα ΨΥΓΕΙΑ αναλάβουν την επιμέλεια μεταφοράς των ΑΓΑΘΩΝ στο λιμάνι φόρτωσης, δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις του
πλοίου, για ελλιπή φόρτωση, υπερημερία πλοίου, απαγόρευση απόπλου, έξοδα φύλαξης, εκφόρτωση και εν γένει για οποιαδήποτε ζημία
ήθελε προκύψει από υπαιτιότητα ναυτιλιακών εταιρειών ή τους πράκτορες αυτών. Όλα τα προαναφερόμενα έξοδα επιβαρύνουν τον
ΕΝΤΟΛΕΑ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΞΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Η προσωρινή εναπόθεση, όπου απαιτείται, γίνεται
κατ' εκλογή των ΨΥΓΕΙΩΝ σε δικές τους ή ξένες αποθήκες. Αν τα ΨΥΓΕΙΑ εναποθέσουν προσωρινά σε δικές τους αποθήκες, ισχύουν για τον
ΕΝΤΟΛΕΑ οι όροι αποθήκευσης των ΨΥΓΕΙΩΝ. Αν τα ΨΥΓΕΙΑ εναποθέσουν σε ξένη αποθήκη, ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτών και του
ΕΝΤΟΛΕΑ οι ίδιοι όροι που ισχύουν μεταξύ των ΨΥΓΕΙΩΝ και του ξένου αποθηκευτή. Τα ΨΥΓΕΙΑ οφείλουν να αποστείλουν τους όρους
αποθήκευσης στον ΕΝΤΟΛΕΑ, εφόσον ζητηθούν. Υποχρέωση των ΨΥΓΕΙΩΝ για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει
μόνο αν πρόκειται για δικούς τους ή μισθωμένους από αυτά χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη ή αξιωθεί από τον ΕΝΤΟΛΕΑ. Σε περίπτωση που τα ΑΓΑΘΑ έχουν αποθηκευθεί προσωρινά και ο δικαιούχος τους αρνείται να τα
παραλάβει, τα ΨΥΓΕΙΑ δικαιούνται να προβούν σε εκποίηση αυτών, μετά έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. Το αντίτιμο της εκποίησης
των ΑΓΑΘΩΝ αποδίδεται στον δικαιούχο αυτών, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων και εξόδων των ΨΥΓΕΙΩΝ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 - ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΖΗΜΙΩΝ: Τα ΨΥΓΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τους εκπλήρωσης, δεν ευθύνονται, για
οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές ή καταστροφές των μεταφερόμενων ΑΓΑΘΩΝ, εκτός αν αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια τους. Αν οι
παρεχόμενες στη σύμβαση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οδηγίες του ΕΝΤΟΛΕΑ περιορίζουν την ελευθερία δράσης των ΨΥΓΕΙΩΝ ή τα
παραπλανούν σε εσφαλμένες ενέργειες, τότε επέρχεται αντίστοιχη μείωση της έκτασης ευθύνης τους. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας στα
ΑΓΑΘΑ που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τις οδηγίες του ΕΝΤΟΛΕΑ, τα ΨΥΓΕΙΑ απαλλάσσονται της ευθύνης τους. Σε περίπτωση ευθύνης
των ΨΥΓΕΙΩΝ απέναντι στον ΕΝΤΟΛΕΑ λόγω βλάβης, απώλειας ή αστοχίας παράδοσης των ΑΓΑΘΩΝ, τόσο αν τούτο οφείλεται σε
προσωπική ευθύνη των ΨΥΓΕΙΩΝ, όσο και σε ευθύνη τρίτων μεταφορέων - διαμεταφορέων στους οποίους ανέθεσε την εκτέλεση της
μεταφοράς, η οφειλόμενη αποζημίωση περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την
Ελλάδα με νόμο και ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς και στο πεδίο εφαρμογής που αυτές ορίζουν. Η ευθύνη των ΨΥΓΕΙΩΝ
αποκλείεται στις εξής περιπτώσεις:
(α) Για ζημιές οφειλόμενες είτε σε κλοπή με την έννοια του άρθρου 374 στοιχ. γ ΠΚ είτε σε ληστεία με την έννοια του άρθρου 380 ΠΚ,
(β) Για ζημιές οφειλόμενες στην ύπαρξη νομικών ή διοικητικών εμποδίων και δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύμβασης (έλλειψη ή
καθυστερημένη παραλαβή εγγράφων, εγκρίσεων κλπ)
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(γ) Για απώλεια ή βλάβη πραγμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΕΝΤΟΛΕΑ κατά τη φόρτωση ή σε ελάττωμα αυτών ή σε ελλιπή ή
πλημμελή συσκευασία. Τα ΨΥΓΕΙΑ εξουσιοδοτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχθούν από τους συνεργαζόμενους με αυτά μεταφορείς,
τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά με τη συσκευασία των ΑΓΑΘΩΝ.
(δ) Για ζημία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόμη και αν τα ΨΥΓΕΙΑ είχαν καταβάλλει το ανώτατο όριο επιμέλειας και προσοχής υπό την
έννοια της κανονικότητας, ακόμη και αν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή της ζημίας ή ήταν αντικειμενικά αδύνατον να τα λάβουν.
(ε) Για ζημιές λόγω φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια φύλαξη είχε συμφωνηθεί, ή αν μια άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους
των ΑΓΑΘΩΝ ή λόγω των περιστάσεων.
(στ) Για ζημιές λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, ζημιές μηχανημάτων, καλωδιώσεων, επίδρασης άλλων
ΑΓΑΘΩΝ, ζημίες από ζώα ή φυσικής φθοράς ων ΑΓΑΘΩΝ. Στις περιπτώσεις αυτές τα ΨΥΓΕΙΑ ευθύνονται μόνο αν αποδεχτεί ότι υπαίτια
δημιούργησαν τη ζημία.
(ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια των ΨΥΓΕΙΩΝ ή των προστιθέντων τους.
(η) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ δηλώνει ότι θεωρεί τους ανωτέρω περιορισμούς της ευθύνης των ΨΥΓΕΙΩΝ εύλογους, δίκαιους και ανάλογους των
περιστάσεων της παρούσας σύμβασης ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 - ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ: Η ευθύνη των ΨΥΓΕΙΩΝ παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή
των ΑΓΑΘΩΝ από τον παραλήπτη, όπως ορίζεται από την παράγραφο 12 του παρόντος. Όλες οι ζημίες, ακόμη και αυτές που δεν είναι
δυνατόν να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στα ΨΥΓΕΙΑ αμέσως κατά την παράδοση των ΑΓΑΘΩΝ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19 - ΕΥΘΥΝΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Επί μεταφοράς, εκτελουμένης βάσει ενιαίας σύμβασης
(συνδυασμένη μεταφορά), το περιεχόμενο και η έκταση της ευθύνης των ΨΥΓΕΙΩΝ λόγω μερικής ή ολικής απώλειας ή βλάβης των
μεταφερόμενων ΑΓΑΘΩΝ εξαρτάται από το νόμο που διέπει τη τμήμα της μεταφοράς στο οποίο συνέβη η απώλεια ή ζημία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20 - ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ: Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλουν τα ΨΥΓΕΙΑ για τη
ζημία ανέρχεται στην πλήρη αξία των ΑΓΑΘΩΝ, τα ΨΥΓΕΙΑ υποχρεούνται στην καταβολή της μόνο αν τους μεταβιβαστεί η κυριότητα των
ΑΓΑΘΩΝ και τους εκχωρηθούν οι απαιτήσεις κατά τρίτων, συμπεριλαμβανομένου και του ασφαλίσματος σε σχέση με τα ΑΓΑΘΑ του
ΕΝΤΟΛΕΑ ή του παραλήπτη.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ: Οι αξιώσεις κατά των ΨΥΓΕΙΩΝ για αποζημίωση λόγω μερικής ή ολικής απώλειας ή βλάβης των
μεταφερθέντων ΑΓΑΘΩΝ, σύμφωνα με τη διάταξη 107 του Εμπορικού Νόμου, παραγράφονται, αν πρόκειται για εξωτερική (δηλαδή εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας) μεταφορά εντός έτους, ενώ αν πρόκειται για Εθνική / εσωτερική (δηλαδή εντός Ελληνικής Επικράτειας) μεταφορά /
διακίνηση εντός εξαμήνου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οφείλονται σε παράνομη αυτοτελή συμπεριφορά των ΨΥΓΕΙΩΝ. Ο ως άνω
χρόνος παραγραφής αρχίζει, αν πρόκειται περί ολικής απώλειας, από την ημέρα που θα έπρεπε τα ΑΓΑΘΑ να παραδοθούν, σε κάθε άλλη δε
περίπτωση από την πραγματική ημέρα παράδοσης των ΑΓΑΘΩΝ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση κάποιου δικαιώματος των ΨΥΓΕΙΩΝ, που απορρέει από τους παρόντες όρους, δεν συνιστά σιωπηρή
παραίτηση ή αποδυνάμωση αυτού, ούτε απαλλαγή του ΕΝΤΟΛΕΑ από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του. Τα ΨΥΓΕΙΑ, σε κάθε περίπτωση,
δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους οποτεδήποτε, είτε αθροιστικά είτε τμηματικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του
παρόντος ήθελε κριθεί άκυρος, παράνομος και μη ενεργός, η ισχύς, η νομιμότητα και επιβολή των υπολοίπων όρων σε καμιά περίπτωση δεν
επηρεάζεται ή βλάπτεται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23 – ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ δηλώνει και εγγυάται ότι είτε (1) είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των ΑΓΑΘΩΝ, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους
κατάσχεση από τρίτους, είτε (2) είναι εξουσιοδοτημένος πράκτορας του νόμιμου ιδιοκτήτη και / ή οποιουδήποτε άλλου έχει δικαίωμα
κατάσχεσης και έχει πλήρη εξουσιοδότηση να διαπραγματευθεί τη συμφωνία που διέπεται από τους παρόντες όρους. Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ
δεσμεύεται να γνωστοποιήσει προς όλα τα πρόσωπα, που αντλούν δικαιώματα επί των ΑΓΑΘΩΝ, για τους όρους και συμφωνίες του
παρόντος και να εξασφαλίσει την αποδοχή των όρων του παρόντος από αυτά τα πρόσωπα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24– ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όλες οι γραπτές επιστολές που αφορούν το παρόν μπορούν να διεκπεραιώνονται με οποιοδήποτε επαγγελματικό μέσον επικοινωνίας και να
απευθύνονται προς τα ΨΥΓΕΙΑ στη διεύθυνση της έδρας τους, ενώ στον ΕΝΤΟΛΕΑ στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25 – ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται ουσιώδεις. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με την προσφορά των ΨΥΓΕΙΩΝ που
αναφέρεται στην παράγραφο 12, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ ΨΥΓΕΙΩΝ και ΕΝΤΟΛΕΑ σχετικά με τα ΑΓΑΘΑ και υπερισχύει
οποιωνδήποτε άλλων υπαρχουσών συμφωνιών μεταξύ τους, είτε γραπτών, είτε προφορικών. Οποιαδήποτε τροποποίησή της θα
αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης, ακόμη και του όρκου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26 -ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα με νόμο και
ρυθμίζουν τη σχετική σύμβαση μεταφοράς. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των ΨΥΓΕΙΩΝ και του ΑΠΟΘΕΤΗ σχετικά με την
ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσης συμφωνίας, καθώς και κάθε απαίτηση μεταξύ τους, μπορεί να επιλυθεί με Διαιτησία, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 867-901 Κ.Πολ.Δ. κατόπιν συμφωνίας των μερών. Σε κάθε περίπτωση, Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των
ως άνω διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας των ΨΥΓΕΙΩΝ.
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