Όροι Παροχής Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς
1. Ο Μεταφορέας εκτελεί τις μεταφορές στις οποίες αναφέρονται οι εκάστοτε αριθμημένες προσφορές
του, τους όρους των οποίων αποδέχεται πλήρως ο Εντολέας, αναθέτων το έργο.
2. Η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα φόρτωσης της ανάθεσης.
Οποιαδήποτε συνεννόηση γίνεται εγγράφως (και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο προσφέρει
έγγραφη απόδειξη). Ο Εντολέας ενεργεί ο,τιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης
μεταφοράς και παρέχει στο Μεταφορέα όλα τα αναγκαία έγγραφα και τις αναγκαίες πληροφορίες,
ευθυνόμενος για κάθε ζημία, οφειλόμενη σε εσφαλμένες ή ανεπαρκείς οδηγίες του.
3. Στην ανάθεση προς το Μεταφορέα προσδιορίζεται η ακριβής διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη,
ο τόπος φόρτωσης και παράδοσης, το είδος των εμπορευμάτων, η ποσότητα και το περιεχόμενο
των κιβωτίων – οι διαστάσεις και το μικτό βάρος τους και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την
εκτέλεση της μεταφοράς. Την ευθύνη για ζημίες από ελλιπή η εσφαλμένα στοιχεία φέρει ο
Εντολέας. Ο Μεταφορέας αναφέρει στο αποδεικτικό παραλαβής το είδος, την αξία, την ποσότητα
και το βάρος ή τη συσκευασία του εμπορεύματος, όπως έχει δηλωθεί από τον Εντολέα.
4. Ο Μεταφορέας δικαιούται να εκτελέσει τη μεταφορά με ανάθεση διαμεταφοράς, η δε σύμβαση
διαμεταφοράς δεσμεύει τον Εντολέα. Η μεταφορά μπορεί να εκτελεσθεί και με το σύστημα
groupage.
5. Ο Εντολέας καθίσταται υπερήμερος από την παρέλευση της ημερομηνίας εξόφλησης που ορίζεται
στο τιμολόγιο. Ενδεχόμενη ανατίμηση οποιουδήποτε παράγοντα σταδίου της μεταφοράς
προσαυξάνει αναλόγως το ναύλο. Η πληρωμή δασμών, φόρων και κάθε δικαιώματος τρίτου
βαρύνουν τον Εντολέα.
6. Οι Οδηγοί του Μεταφορέα θα είναι παρόντες, τόσο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, όσο και κατά τη
διάρκεια της εκφόρτωσης των εμπορευμάτων. Εάν, κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση,
διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από το νόμο ή/και τα φορτωτικά έγγραφα, ή/και οποιαδήποτε
απόκλιση από τη συνηθισμένη διαδικασία, οι οδηγοί θα αναγράφουν τις παρατηρήσεις τους στα
φορτωτικά έγγραφα CMR.
7. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης εμπορευμάτων οφειλόμενης σε
ελαττωματική συσκευασία τους. Γνωστοποίηση ζημίας εμπορευμάτων στο Μεταφορέα γίνεται εντός
24 ωρών από την παράδοση.

8. Οι πρωτότυπες Φορτωτικές Διεθνούς Μεταφοράς (CMR) θα είναι ευκρινώς σφραγισμένες και
υπογεγραμμένες από τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι
νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, ο υπογράφων για λογαριασμό του θα αναγράφει και
ολογράφως το ονοματεπώνυμό του δίπλα στην υπογραφή, παραδίδοντας και τα σχετικά
νομιμοποιητικά έγγραφα που τον εξουσιοδοτούν προς τούτο. Ο εντολέας δεν βαρύνεται, κατά την
παραλαβή, με τον έλεγχο των ανωτέρω.
9. Η προσωρινή αποθήκευση γίνεται, κατά την απόλυτη κρίση του Μεταφορέα ή του διαμεταφορέα,
στις δικές του ή άλλες αποθήκες. Η ένδειξη του χρόνου παράδοσης από τον Εντολέα δεν
υποχρεώνει το Μεταφορέα.
10. Η φόρτωση και η εκφόρτωση για μεταφορά από και σε λιμάνι εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους
και κανονισμούς λειτουργίας του λιμένα και τους όρους των φορτωτικών ή ναυλοσυμφώνων
έκδοσης των ναυτιλιακών ή πλοιοκτητικών εταιρειών. Η αμοιβή του Μεταφορέα περιλαμβάνει και τα
έξοδα φόρτωσης, μεταφόρτωσης, εκφόρτωσης των εμπορευμάτων κατά τη νύχτα, τα Σάββατα και
τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για απαγόρευση ή καθυστέρηση
του απόπλου και για έξοδα κάθε μορφής που τυχόν προκύψουν από πταίσμα των ναυτιλιακών
εταιρειών ή των πρακτόρων τους. Σε περίπτωση ανάληψης από το Μεταφορέα, λόγω εσφαλμένων
οδηγιών του Εντολέα, της μεταφοράς εμπορευμάτων που μπορούν να μεταφερθούν μόνο υπό
ειδικές συνθήκες (επικίνδυνα υλικά), αυτός έχει δικαίωμα να λάβει κάθε απαραίτητο κατά την κρίση
του μέτρο, μεταξύ των οποίων ακόμη και η καταστροφή τους, για την προστασία των λοιπών
εμπορευμάτων, προσώπων, ζώων και του περιβάλλοντος, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης της
αξίας των εμπορευμάτων αυτών, ή αποκατάστασης κάθε άλλης τυχόν ζημιάς, οι οποίες θα
βαρύνουν αποκλειστικώς τον Εντολέα.
11. Η εξόφληση των παραστατικών μεταφοράς γίνεται με τον τρόπο πληρωμής που ορίζεται στις
αντίστοιχες αριθμημένες προσφορές.
12. Ο Μεταφορέας έχει καλύψει ασφαλιστικά με σύνεση τυχόν ευθύνη του από τη μεταφορά, στα
πλαίσια του νόμου και των διεθνών συμβάσεων. Ο Εντολέας, από την πλευρά του, δηλώνει ότι έχει
(ή δεν έχει) καλύψει τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων (All risks).
13. Η μεταφορά διέπεται από τους όρους της Διεθνούς Σύμβασης CMR και τους γενικούς όρους
διαμεταφοράς εμπορευμάτων που είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική σελίδα του Μεταφορέα.
Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών σχετικά με τη μεταφορά είναι τα Δικαστήρια των
Αθηνών. Ο Εντολέας συγκατατίθεται στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για την τήρηση
της νομοθεσίας για το νόμιμο χρονικό διάστημα, έχει δε δικαίωμα λήψης αντιγράφου των
δεδομένων και τυχόν καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
οποτεδήποτε.

