ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες : (α) ΑΠΟΘΕΤΗΣ: Το νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου αποθηκεύονται ΤΑ ΑΓΑΘΑ, που περιγράφονται στο παρόν
και επ΄ ονόματι του οποίου εκδίδεται το δελτίο εισαγωγής και οποιοσδήποτε άλλος αντλεί
δικαιώματα από αυτά. (β) ΨΥΓΕΙΑ : ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ. 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 παραλάβουν και / ή να αποθηκεύσουν
σύμφωνα με το Δελτίο Εισαγωγής.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
Τα ΨΥΓΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν ως προς την ποιοτική κατάσταση των ΑΓΑΘΩΝ που
παραλαμβάνουν. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ δηλώνει ότι τα ΑΓΑΘΑ που παραδίδει στα ΨΥΓΕΙΑ είναι υγιή και
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα 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 και εισαγωγή των ΑΓΑΘΩΝ
στα ΨΥΓΕΙΑ. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλλει μέσω fax ή μέσω internet ελεγχόμενης
πρόσβασης ή αυτοπροσώπως στα ΨΥΓΕΙΑ πριν από την παράδοση έγγραφο, στο οποίο θα
δηλώνονται: 1.Το είδος, τα σήματα, οι κωδικοί, οι συσκευασίες και οι ποσότητες των ΑΓΑΘΩΝ που
θα αποθηκευτούν 2.Οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για την κατάλληλη αποθήκευση των
ΑΓΑΘΩΝ από τα ΨΥΓΕΙΑ. 3. Την επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης. Ελλείψει του ανωτέρω
αναφερόμενου εγγράφου, τα ΨΥΓΕΙΑ δύνανται είτε να παραλάβουν τα ΑΓΑΘΑ και να τα
αποθηκεύσουν σύμφωνα με τις απόψεις τους περί καλής αποθηκευτικής πρακτικής, είτε να
αρνηθούν να τα παραλάβουν. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ εξουσιοδοτεί τα ΨΥΓΕΙΑ να προβούν σε κάθε
παραλαβή ως εκπρόσωπός του εκτός και αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ΨΥΓΕΙΑ κατά την εισαγωγή προβαίνουν σε όλους τους 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. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις απαιτήσεις της
Νομοθεσίας και του ΑΠΟΘΕΤΗ, τα ΑΓΑΘΑ παραλαμβάνονται κανονικά ή χαρακτηρίζονται μη
συμμορφούμενα ή δεν παραλαμβάνονται καθόλου. Αν οι θερμοκρασίες των ΑΓΑΘΩΝ είναι
μεγαλύτερες από τις ανοχές που προβλέπει η νομοθεσία, παραλαμβάνονται μόνο αν έχει
συμφωνηθεί η υπηρεσία της μείωσης της θερμοκρασίας (chilling – freezing), για την οποία μπορεί
να αμείβονται χωριστά τα ΨΥΓΕΙΑ. 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. Αν στο δελτίο εισαγωγής αναφέρεται η
ένδειξη “άνευ ζύγισης”, το αναγραφόμενο βάρος λαμβάνεται από τα φορτωτικά έγγραφα ή από
ενδεικτικές ζυγίσεις. Στη περίπτωση αυτή οι εξαγωγές θα γίνουν με μεσόβαρα και τα ΨΥΓΕΙΑ
ουδεμία ευθύνη φέρουν για αποκλίσεις από το πραγματικό βάρος σε κάθε περίπτωση. Τα βάρη
που αναγράφονται στα βιβλία αποθήκευσης νοούνται μικτά και αυτά υπολογίζονται για την αμοιβή
των ΨΥΓΕΙΩΝ. Αν ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ επιθυμεί αναγραφές σε καθαρά βάρη, γνωστοποιεί εγγράφως
στα ΨΥΓΕΙΑ τα βάρη των συσκευασιών, ώστε να αφαιρεθούν από τα μικτά βάρη. Αν οι τιμές
χρέωσης αναφέρονται σε μικτά βάρη, γίνεται σχετική αναγωγή τιμής για χρέωση επί καθαρού. Για
όλους τους ελέγχους κατά την εισαγωγή, τηρούνται τα αρχεία ιχνηλασιμότητας που προβλέπει ο
Νόμος. Tα ΨΥΓΕΙΑ έχουν το δικαίωμα άρνησης παραλαβής των ΑΓΑΘΩΝ προς εισαγωγή που
κατά την κρίση τους μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ή ζημία σε άλλα ΑΓΑΘΑ ή πρόσωπα ή
στην εγκατάσταση ψύξης, λόγω της φύσης τους, της κατάστασής τους ή οποιουδήποτε άλλου
ελαττώματος.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η υποχρέωση των ΨΥΓΕΙΩΝ περιορίζεται στη διατήρηση της αποθήκης 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 αποθήκευσης 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 αποθήκευσης και της παράδοσης
των αγαθών που οφείλονται στο άνοιγμα των πορτών, αποψύξεις ψυκτικών στοιχείων ή
καθυστέρηση παραλαβής από το μεταφορέα του ΑΠΟΘΕΤΗ. Τέτοιες διακυμάνσεις δεν θα
θεωρούνται αποκλίσεις. Μετά από έγγραφη ειδοποίηση 10 ημερών προς τον ΑΠΟΘΕΤΗ, τα
ΨΥΓΕΙΑ μπορούν, με δαπάνες τους, να μεταφέρουν τα ΑΓΑΘΑ σε οποιοδήποτε άλλο
αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί με την ευθύνη και φροντίδα των ΨΥΓΕΙΩΝ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης των ΑΓΑΘΩΝ και να
τα παραλαμβάνει από τα ΨΥΓΕΙΑ ικανό χρόνο πριν τη λήξη τους. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ είναι
υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα από τα ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΑΘΑ που παρουσιάζουν ποιοτικό
πρόβλημα. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ
υποχρεούται να απομακρύνει τα ληγμένα ή τα παρουσιάζονται ποιοτικό πρόβλημα ΑΓΑΘΑ, εντός
της τασσόμενης από τα ΨΥΓΕΙΑ προθεσμίας, μέσω fax ή internet ελεγχόμενης πρόσβασης ή
συστημένης επιστολής. Τα ΨΥΓΕΙΑ εξουσιοδοτούνται από τώρα με το παρόν από τον ΑΠΟΘΕΤΗ,
σε περίπτωση μη απομάκρυνσης ληγμένων ή αλλοιωμένων προϊόντων του κατά τα ανωτέρω, να
προβαίνουν μονομερώς και κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για
την απομάκρυνση - καταστροφή των ληγμένων - αλλοιωμένων ΑΓΑΘΩΝ και να χρεώσουν τον
ΑΠΟΘΕΤΗ με όλες τις σχετικές δαπάνες. Και για την περίπτωση αυτή, η σχετική εντολή προς τα
ΨΥΓΕΙΑ ισχύει και για τα άρθρα 224 και 726 του ΑΚ. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ είναι υπεύθυνος για
οποιαδήποτε ζημιά προκύψει σε παρααποθηκευμένα ΑΓΑΘΑ και στα Ψυγεία οφειλόμενη σε
αλλοιωμένα ΑΓΑΘΑ του. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ μπορεί να επιθεωρεί τα αποθηκευμένα ΑΓΑΘΑ του μόνον
κατόπιν συνεννοήσεως με τα ΨΥΓΕΙΑ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την επιθυμητή
ημερομηνία επιθεώρησης. Η επιθεώρηση θα πραγματοποιείται συνοδεία εκπροσώπου των
ΨΥΓΕΙΩΝ αμοιβομένου από τον ΑΠΟΘΕΤΗ. Εάν τα ΨΥΓΕΙΑ, υποχρεωθούν χωρίς υπαιτιότητά
τους σε εκκένωση των αποθηκευτικών χώρων, ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ οφείλει να απομακρύνει άμεσα µε
δικές του δαπάνες και δική του επιμέλεια τα ΑΓΑΘΑ, διαφορετικά η μεταφορά και αποθήκευση των
ΑΓΑΘΩΝ του γίνεται με επιμέλεια των ΨΥΓΕΙΩΝ και με δικά του έξοδα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 – ΕΞΑΓΩΓΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΘΕΤΗ
Τόπος παράδοσης και παραλαβής των αγαθών ορίζονται τα ΨΥΓΕΙΑ εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
εγγράφως διαφορετικά. Τα ΑΓΑΘΑ παραδίδονται στον ΑΠΟΘΕΤΗ, σε μεταφορέα, σε εκπρόσωπό
του ή σε πελάτη του μόνο κατόπιν έγγραφης μέσω φαξ ή internet ελεγχόμενης πρόσβασης
εντολής του, που να διευκρινίζει το είδος και την ποσότητα των ΑΓΑΘΩΝ, τον παραλήπτη και τον
χρόνο παράδοσης. Η εντολή πρέπει να διαβιβάζεται σε εύλογο χρόνο προ της εξαγωγής, ώστε να
υπάρχει επάρκεια χρόνου για την ετοιμασία της παραγγελίας. Οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια στα
ΑΓΑΘΑ διαπιστώθηκε μετά την παραλαβή τους από τα ΨΥΓΕΙΑ τεκμαίρεται ότι αυτή επήλθε μετά
την παραλαβή από τα ΨΥΓΕΙΑ.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ οφείλει να ασφαλίσει τα ΑΓΑΘΑ που παραδίδει προς αποθήκευση σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας σύμβασης, κοινοποιώντας τους παρόντες όρους στην Ασφαλιστική του
Εταιρεία ΨΥΓΕΙΑ δεν έχουν καμία υποχρέωση σύναψης σύμβασης ασφάλισης των ΑΓΑΘΩΝ,
εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας. Οι τιμές χρέωσης δεν περιλαμβάνουν ασφάλιση των
αγαθών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 – ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΖΗΜΙΩΝ
(α)Τα ΨΥΓΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τους εκπλήρωσης, δεν ευθύνονται, για
οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές ή καταστροφές των ΑΓΑΘΩΝ, εκτός αν αυτές οφείλονται σε δόλο
ή βαριά αμέλεια τους.
(β) Τα ΨΥΓΕΙΑ και ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ συμφωνούν ότι το καθήκον φροντίδας των ΨΥΓΕΙΩΝ δεν
περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού νερού πυρόσβεσης (sprinkler) στο
συγκρότημα των αποθηκών.
(γ) Εκτός αν γίνει ειδική γραπτή συμφωνία, τα ΨΥΓΕΙΑ δεν έχουν υποχρέωση να αποθηκεύσουν
τα ΑΓΑΘΑ σε περιβάλλον ελεγχόμενης υγρασίας, ούτε έχουν υποχρέωση κλιμακωτής
εξισορρόπησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την αποφυγή εξωτερικών συμπυκνωμάτων
νερού σε ΑΓΑΘΑ που εξάγονται από χώρους χαμηλών θερμοκρασιών (tempering), ούτε έχουν
υποχρέωση για ελεγχόμενη ατμόσφαιρα ή εξουδετέρωση αιθυλενίου στους θαλάμους.
(δ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΞΙΕΣ: (1) ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΘΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΩΝ, ΒΛΑΒΕΝΤΩΝ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ, (2) ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ - ΔΙΚΑΙΗ ΑΓΟΡΑΙΑ
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΩΝ, ΒΛΑΒΕΝΤΩΝ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ Η ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ δηλώνει ότι
θεωρεί τον ανωτέρω περιορισμό της ευθύνης των ΨΥΓΕΙΩΝ εύλογο, δίκαιο και ανάλογο των
περιστάσεων της παρούσας σύμβασης αποθήκευσης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 – ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι χρεώσεις των υπηρεσιών των ΨΥΓΕΙΩΝ προς τον ΑΠΟΘΕΤΗ διέπονται από την προσφορά ή
τη σύμβαση υπηρεσιών των ΨΥΓΕΙΩΝ, την οποία ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ αποδέχθηκε και αποτελεί ενιαίο
σύνολο με τους παρόντες όρους, καθώς και από κάθε άλλη μετέπειτα συμπληρωματική ή
ανανεωμένη προσφορά που κοινοποιούν τα ΨΥΓΕΙΑ προς τον ΑΠΟΘΕΤΗ ή βάσει του τρέχοντος
τιμοκαταλόγου των ΨΥΓΕΙΩΝ. Εάν επηρεαστεί η τιμή κόστους των ΨΥΓΕΙΩΝ από αλλαγές στο
κόστος της αποθήκευσης, εργασίας ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα πέρα από τον έλεγχό τους,
τότε έχουν δικαίωμα να αναπροσαρμόσουν ανάλογα τις προσυμφωνημένες τιμές .Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ
ευθύνεται για την καταβολή της αμοιβής ακόμη κι αν τα εμπορεύματα καταστράφηκαν από
υπαιτιότητα του.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ 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 ΑΠΟΘΕΤΗ. Η οφειλή
τακτοποιείται οπωσδήποτε στο σύνολό της πριν την οριστική απομάκρυνση των ΑΓΑΘΩΝ από τα
ΨΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, πέραν της συμφωνημένης
πίστωσης, τα ΨΥΓΕΙΑ δικαιούνται να μην παραδώσουν τα εμπορεύματα στον ΑΠΟΘΕΤΗ, μέχρι
την οριστική τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση παρατεταμένης και συνεχώς αυξανόμενης
οφειλής του ΑΠΟΘΕΤΗ προς τα ΨΥΓΕΙΑ (περισσότερο από 3 μήνες από τη συμφωνημένη
πίστωση), αυτά εξουσιοδοτούνται με το παρόν από τον ΑΠΟΘΕΤΗ ρητά και ανεπιφύλακτα με
εντολή ανέκκλητη που ακόμα και στις περιπτώσεις των άρθρων 224 και 726 ΑΚ να εκποιήσουν τα
προϊόντα του ΑΠΟΘΕΤΗ με οποιονδήποτε κατά την ανέλεγκτη κρίση τους τρόπο και με το προϊόν
της εκποίησης να καλύψουν την οφειλή. Στην οφειλή προστίθεται οποιοδήποτε κόστος πηγάζει
από τις ενέργειες της εκποίησης (διοικητικό, διαφημιστικό κ.λ.π.). Τυχόν υπόλοιπο μετά την
κάλυψη της οφειλής επιστρέφεται στον ΑΠΟΘΕΤΗ. Σε περίπτωση μη κάλυψης της οφειλής από το
προϊόν της εκποίησης, ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ ευθύνεται για την εναπομείνασα διαφορά.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 – ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η μεταβίβαση των ΑΓΑΘΩΝ του ΑΠΟΘΕΤΗ που βρίσκονται στα ΨΥΓΕΙΑ με
οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΨΥΓΕΙΩΝ και χωρίς να έχει
προηγηθεί η οριστική εξόφληση της οφειλής του ΑΠΟΘΕΤΗ προς τα ΨΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση
άρνησης των ΨΥΓΕΙΩΝ, ο νέος ΑΠΟΘΕΤΗΣ απομακρύνει άμεσα τα προϊόντα, με ευθύνη και
μέριμνα του παλαιού ΑΠΟΘΕΤΗ, εξοφλώντας κάθε οφειλή του.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ υποχρεούται να ακολουθεί το γενικότερο κανονισμό λειτουργίας των ΨΥΓΕΙΩΝ,
όσον αφορά ωράριο, κυκλοφορία οχημάτων, συμπεριφορά προσωπικού κ.λ.π.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14- 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
ΑΠΟΘΕΤΗ 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 15 – ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗ
Ο ΑΠΟΘΕΤΗΣ 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 ΑΠΟΘΕΤΗΣ 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 16– 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 που
αναφέρεται στο Δελτίο Εισαγωγής, ενώ στον ΑΠΟΘΕΤΗ στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 – ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται ουσιώδεις. Η συμφωνία αυτή αποτελεί το
σύνολο της συμφωνίας μεταξύ ΨΥΓΕΙΩΝ και ΑΠΟΘΕΤΗ, σχετικά με τα ΑΓΑΘΑ και υπερισχύει
οποιωνδήποτε άλλων υπαρχουσών συμφωνιών μεταξύ τους, είτε γραπτών, είτε προφορικών.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της δε θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου
οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης, ακόμη και του όρκου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 -ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 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 του Πειραιά.

