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Γενικοί όροι της Gopet για την ρύθµιση των σχέσεων µε τις εταιρείες που 

αναθέτουν υπηρεσίες µεταφοράς  
 

 

1. Ορισµοί 

«Gopet» ή «εµείς», σηµαίνει οποιαδήποτε από της εταιρείες της Οµάδας «Gopet»: «Γκόπετ 

Τρανς» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, Gopet Romania SRL, Gopet Poland 

Sp.zo.o. Gopet trans Hellas EPE, Gopet trans Iberica SL, στην οποία αναθέτεται η αντίστοιχη 

παραγγελία  µεταφοράς. 

«Αναθέτουσα πλευρά» σηµαίνει νοµικό / φυσικό πρόσωπο – το οποίο αναθέτει την υπηρεσία 

της µεταφοράς στην «Gopet». 

«Παραγγελία µεταφοράς» ή «Παραγγελία» σηµαίνει οτιδήποτε γραπτό έγγραφο το οποίο έχει 

σταλεί µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ, ή µε την ηλεκτρονική ανταλλαγή (EDI), µε το οποίο 

αναθέτετε η προαναφερόµενη υπηρεσία µεταφοράς στην «Gopet» και το οποίο έγγραφο περιέχει 

την σειρά και τους όρους και προϋποθέσεις, κατά τις οποίες θα εκτελείται η υπηρεσία. Όταν η 

παραγγελία αποδεχθεί αυτή παίζει ρόλο ισχύουσας σύµβασης µεταφοράς. Η παραγγελία θεωρείται 

ότι έχει αποδεχθεί εφόσον είναι ειδικά επιβεβαιωµένη σε γραπτή µορφή από την «Gopet». Η 

παραχώρηση του αριθµού κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου θεωρείται ως γραπτή 

επιβεβαίωση. 

«Εµπόρευµα» ή «Φορτίο» σηµαίνει το αντικείµενο της υπηρεσίας µεταφοράς και τις συνδεµένες 

µε αυτό συναλλαγές, σύµφωνα µε την αίτηση και τους παρόντες γενικούς όρους. Το 

εµπορευµατοκιβώτιο, η συσκευασία ή ο προστατευτικός εξοπλισµός του εµπορεύµατος ο οποίος 

χρησιµοποιείται κατά την µεταφορά επίσης θεωρούνται «Εµπόρευµα» ή «Φορτίο». 

«FTL – παραγγελία» - (εµπόρευµα κοµπλέ) σηµαίνει παραγγελία για µεταφορά, µε την οποία 

αναθέτετε µεταφορά εµπορευµάτων, τα οποία καλύπτουν όλο τον χώρο φόρτωσης του 

µεταφορικού µέσου ή µερικό φορτίο το οποίο καλύπτει όλον τον χώρο φόρτωσης. 

«LTL – παραγγελία» - (µικρότερο από εµπόρευµα κοµπλέ) σηµαίνει παραγγελία για µεταφορά, 

µε την οποία αναθέτετε µεταφορά εµπορευµάτων, τα οποία δεν καλύπτουν όλο τον χώρο 

φόρτωσης του µεταφορικού µέσου. 

«CMR – Σύµβαση» - σηµαίνει Σύµβαση διεθνούς χερσαίας µεταφοράς εµπορευµάτων (CMR) 

(Γενεύη 19, Μαΐου του 1956). 

«ΤΙR – Σύµβαση» τελωνειακή σύµβασης περί της διεθνούς µεταφοράς εµπορευµάτων βάσει των 

δελτίων. TIR (Γενεύη 14 Νοεµβρίου του 1975). 

«ADR – Σύµβαση» σηµαίνει Σύµβαση ADR για την οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 

(Νέα Υόρκη, 21 Αυγούστου του 1975) 

«CIM – κανόνες» σηµαίνει «Ενιαίοι κανόνες για συµβάσεις για διεθνείς σιδηροδροµικές 

µεταφορές εµπορευµάτων. 

«Κανονισµός SENT» (Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 

prezewozu towarow) σηµαίνει Πολωνικός νόµος που αφορά την παρακολούθηση των οδικών 
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µεταφορών εµπορευµάτων σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2017.  

«EKAER Κανονισµός» σηµαίνει σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου του εµπορίου και των 

µεταφορών ("elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer), υποχρεωτικός για την 

Ουγγαρία από τον Ιανουάριο του 2015 το οποίο παρακολουθεί την κίνηση των εµπορευµάτων 

στην Ουγγαρία, και επίσης µε εµπορεύµατα, µεταφερόµενα στους δηµόσιους δρόµους µεταξύ των 

κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

«ΓΟ» - σηµαίνει οι δικοί µας γενικοί όροι, που περιέχονται εδώ, και τα οποία είναι αδιαίρετο 

µέρος από κάθε µία παραγγελία µεταφοράς. 

 

1. Εφαρµοστέα νοµοθεσία και κανόνες. Δικαιοδοσία. 

 

1.1. Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρµόζονται στις σχέσεις µε τους αναθέτοντες µεταφορικών 

παραγγελιών και προσδιορίζουν τους όρους για και την ευθύνη των συµβαλλόµενων πλευρών 

κατά την εκτέλεση της παραγγελίας και τις συνδεµένες µε αυτά συναλλαγές. 

Αυτοί οι γενικοί όροι δεν ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ της «Gopet» και τους δικούς του εκτελεστές 

– µεταφορείς. 

 

1.2. Οι πλευρές πρέπει να πραγµατοποιούν την δραστηριότητα τους σύµφωνα µε τον νόµο περί 

επαγγελµατικών πρότυπων της βιοµηχανίας, στην οποία ανήκουν. Οι συµβαλλόµενες πλευρές 

υποχρεώνονται να τηρούν όλους τους διεθνείς και εγχώριους νόµους και κανονισµούς, 

εφαρµοστέοι προς την εκτέλεση της µεταφοράς και προς τις σχέσεις µε τους υπαλλήλους τους 

(όπως σύµβαση CMR, σύµβαση TIR, σύµβαση ADR, κανόνες CIM, κανονισµός SENT, EKAER και 

άλλα) και πρέπει να καταρτίσουν ασφαλές σύστηµα εργασίας σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις αυτών 

των νόµων ή κανονισµών. 

 

1.3. Στις σχέσεις µεταξύ των συµβαλλόµενων πλευρών εφαρµόζονται: 

- οι όροι της παραγγελίας µεταφοράς  

- οι παρόντες γενικοί όροι 

- οι διατάξεις της CMR σύµβασης (µε εξαίρεση των ζητηµάτων για την προθεσµία της παραγραφής 

για τις απαιτήσεις από την «Gopet» οφειλόµενων αµοιβών για πραγµατοποιηµένες υπηρεσίες, για 

τις οποίες θα εφαρµόζεται η γενική πενταετές παραγραφή. 

- οι διατάξεις τις βουλγάρικης αστικής νοµοθεσίας. 

 

ΙΙ. Γενικές διατάξεις και υποχρεώσεις  

 

2.1. Η «Gopet» υποχρεώνεται να παραχωρήσει µεταφορικά µέσα, τα οποία συµµορφώνονται µε 

τις απαιτήσεις των αναθετόντων πλευρών, σύµφωνα µε την παραγγελία για µεταφορά και να 

εξασφαλίσει έγκαιροι εκτέλεση της παραγγελίας. 

2.2. Η Gopet διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει την εκτέλεση/ πραγµατοποίηση της µεταφοράς σε 
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τρίτο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Εντολέα. 
 

2.3. Εκτός εάν στην παραγγελία δεν έχει συµφωνηθεί κάτι άλλο η «Gopet» έχει δικαίωµα να 

µεταφορτώνει τα εµπορεύµατα και να χρησιµοποιεί διαφορετικούς τόπους φορτώµατος – cross-

dock, µε σκοπό να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλές µεταφορά µέχρι τον τελικό προορισµό. 

 

2.4. Η «Gopet» είναι υπεύθυνη για την πλήρες ή µερική απώλεια εµπορευµάτων, όπως και για 

ζηµιές, που έχουν εµφανιστεί στο διάστηµα µεταξύ της στιγµής της αποδοχής των εµπορευµάτων 

και τον χρόνο της προµήθειας, όπως και για κάθε µία καθυστέρηση της εκτέλεσης σύµφωνα µε 

την σύµβαση CMR. 

 

2.5. Εκτός εάν στην παραγγελία δεν έχει συµφωνηθεί κάτι άλλο η συσκευασία, το φόρτωµα και 

το ξεφόρτωµα των εµπορευµάτων δεν είναι υποχρέωση της «Gopet», και η προαναφερόµενη 

«Gopet» δεν φέρει ευθύνη για τις ζηµιές και βλάβες των εµπορευµάτων για το φόρτωµα και το 

ξεφόρτωµα ή λόγω έλλειψης, κακής ή ακατάλληλης συσκευασίας των εµπορευµάτων. 

 

2.6. Η «Gopet» έχει δικαίωµα να αρνηθεί να αρχίσει την εκτέλεση της µεταφοράς ακόµα και να 

ακυρώσει την παραγγελία σε κάθε µία στιγµή, δίχως να είναι υπεύθυνη προς την Αναθέτουσα 

πλευρά για ζηµιές που έχουν εµφανιστεί ως αποτέλεσµα αυτής, στις εξής περιπτώσεις 

παραβιάσεις των συµφωνηµένων από πλευράς της Αναθέτουσας πλευράς. 

- Εάν τα φορτωµένα ή τα προοριζόµενα προς φόρτωση εµπορεύµατα δεν αντιστοιχούν σε αυτήν 

που αναφέρεται στην παραγγελία για µεταφορά ή/και στην φορτωτική CMR 

(συµπεριλαµβανοµένου και στην περίπτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων, τα οποία είναι 

απαγορευµένα ή περιορισµένα εµπορεύµατα του ADR ή όµοιοι κανονισµοί). 

- Εάν µε την εκτίµηση της «Gopet» τα εµπορεύµατα δεν µπορούν να µεταφερθούν µε ασφάλεια 

και νόµιµα. 

- Εάν η συσκευασία του εµπορεύµατος έχει βλάβες, δεν είναι επαρκές ή ακατάλληλη για την φύση 

των εµπορευµάτων, το βάρος, ο όγκος ή ο τρόπος µεταφοράς και η Αναθέτουσα πλευρά 

αρνείται να τα αλλάξει. 

Σε περίπτωση στην οποία οι παραβιάσεις έχουν αποκατασταθεί η «Gopet» αρχίσει ή συνεχίσει την 

εκτέλεση της µεταφοράς η «Gopet» δεν θα φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση ή οτιδήποτε και 

να είναι ζηµιές. 

 

2.7. Η Αναθέτουσα πλευρά είναι υποχρεωµένη να παραχωρήσει στην «Gopet» σε γραπτή 

µορφή (το αργότερο πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας) όλες οι λεπτοµέρειες, συνδεµένες 

µε την εκτέλεση της παραγγελίας: τύπος, βάρος, όγκος, αξία και συσκευασία του εµπορεύµατος, 

λεπτοµέρειες για το χρονοδιάγραµµα φορτώµατος / ξεφορτώµατος όπως και ακριβές χρονικά 

πλαίσια για το φόρτωµα / ξεφόρτωµα, ειδικές απαιτήσεις εάν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις. 
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2.7.1. Εκτός εάν στην παραγγελία δεν είναι συµφωνηµένο κάτι άλλο µε δικιά της εκτίµηση η 

«Gopet» έχει δικαίωµα να ανοίξει και να ελέγξει το φορτίο λόγο ασφάλειας και σιγουριάς. Εκτός 

εάν δεν αναφέρεται ειδικά στην παραγγελία της Αναθέτουσας πλευράς η «Gopet» δεν έχει την 

υποχρέωση να ελέγχει τα εµπορεύµατα µέσα στην συσκευασία. 

 

2.8. Η Αναθέτουσα πλευρά είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των 

παραχωρηµένων στη «Gopet» πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένου για την γνησιότητα  και την 

πληρότητα των εγγράφων, που συνοδεύουν τα εµπορεύµατα. Σε περίπτωση στην οποία το βάρος, 

η ποσότητα, ο όγκος, το είδος του εµπορεύµατος ή οτιδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του 

εµπορεύµατος δεν αντιστοιχούν στις πληροφορίες, που περιέχονται στην παραγγελία ή στην CMR 

φορτωτική ή εάν τα έγγραφα µεταφοράς, απαραίτητα για την πραγµατοποίηση των τελωνειακών, 

κτηνιατρικών, υγειονοµικών διαδικασιών για την κίνηση στους δρόµους ή άλλες διατυπώσεις, οι 

οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν πριν την παράδοση του εµπορεύµατος στον παραλήπτη λείπει 

ή δεν αντιστοιχεί στις υποχρεωτικές απαιτήσεις στις χώρες, από το έδαφος των οποίων 

πραγµατοποιείται η µεταφορά, τότε η Αναθέτουσα πλευρά είναι υποχρεωµένη να πληρώσει 

αποζηµίωση στην «Gopet» σύµφωνα µε τα παραχωρηµένα έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένου τις 

αποφάσεις των τελωνειακών αρχών) για την επιβολή κυρώσεων και για τα αναγκαστικά 

πληρωµένα από την «Gopet» έξοδα των αντίστοιχων οργάνων (ή από οτιδήποτε τρίτο πρόσωπο 

(Μεταφορέας) µισθωµένο από την «Gopet»), όπως και για όλα τα υπόλοιπα έξοδα, πληρωµένα 

από την «Gopet», τα οποία οφείλονται ως αποτέλεσµα των ενεργειών η της αδράνειας της 

Αναθέτουσας πλευράς σε σχέση µε αυτή την ρήτρα. 

 

2.8.1. Χωρίς επιφύλαξη του άρθρου 2.8 η Gopet διατηρεί το δικαίωµα αποζηµίωσης 150 / εκατόν 

πενήντα/ ευρώ για κάθε 24ωρο αναγκαστικής καθυστέρησης/αναµονής ενός οχήµατος, µε εντολή 

αρµόδιου φορέα, σε σηµείο Τελωνειακού ελέγχου/ κατόπιν ολοκλήρωσης του ελεύθερου χρόνου 

που καθορίζεται στο άρθρο 2.11 / σε κάθε σηµείο συνοριακού ελέγχου ή σε κάθε άλλο σηµείο 

ελέγχου/ έρευνας κατά τη διάρκεια της ισχύς του συµφωνητικού, λόγω οποιασδήποτε παράλειψης 

του Εντολέα ή οποιουδήποτε άλλου ατόµου για τις πράξεις του οποίου έχει συµβεί. 

 

2.9. Σε περίπτωση στην οποία η Αναθέτουσα πλευρά ζητήσει την αλλαγή του τόπου 

φορτώµατος πριν τις ώρα 14:00 της προηγούµενης ηµέρας της ηµεροµηνίας φορτώµατος ή 

αλλαγή του τόπου ξεφορτώµατος εφόσον το φορτηγό είναι φορτωµένο η «Gopet» έχει δικαίωµα 

να ζητήσει την πληρωµή των 1.5 ευρώ για κάθε συµπληρωµατικό χιλιόµετρο για τα εµπορεύµατα 

τα οποία µεταφέρονται µε ελεγχόµενη θερµοκρασία στον χώρο φόρτωσης. Όλα τα 

συµπληρωµατικά έξοδα, τα οποία µπορούν να εµφανιστούν λόγω των προαναφερόµενων 

αλλαγών, όπως τα έξοδα για εισιτήρια για φεριµπότ, διέλευση γεφυρών / τούνελ και άλλα επίσης 

είναι για λογαριασµό της Αναθέτουσας πλευράς. Εάν ζητείται αλλαγή του τόπου φορτώµατος 

αργότερο από την προθεσµία, η οποία αναφέρεται παραπάνω η «Gopet» έχει δικαίωµα να αρνηθεί 

την παραγγελία δίχως να φέρει ευθύνη για ζηµιές οι οποίες προκαλούνται από αυτό.  
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2.10 Η Αναθέτουσα πλευρά είναι υποχρεωµένη να παραχωρήσει το εµπόρευµα για µεταφορά 

σε κατάλληλη και επαρκές συσκευασία, η οποία να προστατεύει το εµπόρευµα από βλάβες κατά 

την διάρκεια της µεταφοράς τους. Οι συσκευασία πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, δίχως ακµές, 

προεξοχές ή οτιδήποτε άλλο το οποίο µπορεί να ρυπαίνει ή να προκαλέσει βλάβες στο µεταφορικό 

µέσο, στον εξοπλισµό του ή άλλου φορτίου το οποίο µεταφέρεται µαζί µε το φορτίο της 

Αναθέτουσας πλευράς. 

 

2.11. Ο ελεύθερος χρόνος για το φόρτωµα / ξεφόρτωµα των εµπορευµάτων υπολογισµένο από 

την στιγµή της άφιξης του µεταφορικού µέσου στον τόπο φορτώµατος / ξεφορτώµατος, αλλά όχι 

νωρίτερα από τον χρόνο και την ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται στην παραγγελία είναι: 

- 3 ώρες – για µεταφορά δίχως τελωνειακές διατυπώσεις 

- 24 ώρες – για µεταφορά η οποία απαιτεί τελωνειακές διατυπώσεις  

 

2.12. Εκτός εάν δεν είναι συµφωνηµένο κάτι άλλο στην παραγγελία σε περίπτωση στην οποία ο 

ελεύθερος χρόνος ο οποίος περιγράφεται παραπάνω υπερβεί τα όρια η Αναθέτουσα πλευρά 

πληρώνει στην «Gopet» τις εξής ποινικές ρήτρες. 

 

2.12.1. Σε περίπτωση FTL- παραγγελία για µεταφορά τυποποιηµένων εµπορευµάτων 

- 15 ευρώ για κάθε ώρα που άρχισε, αλλά όχι περισσότερο από 150 ευρώ την ηµέρα. 

- 150 ευρώ για κάθε επόµενη ηµέρα καθυστέρησης που άρχισε. 

 

2.12.2. Σε περίπτωση FTL - παραγγελία για µεταφορά εµπορευµάτων, τα οποία απαιτούν 

ελεγχόµενη θερµοκρασία στον χώρο φόρτωσης: 

- 25 ευρώ για κάθε ώρα που άρχισε, αλλά όχι περισσότερο από 250 ευρώ την ηµέρα. 

- 250 ευρώ για κάθε επόµενη ηµέρα καθυστέρησης που άρχισε. 

 

2.13. Εκτός εάν δεν είναι συµφωνηµένο κάτι άλλο στην παραγγελία σε περίπτωση στην οποία η 

παραγγελία µεταφοράς έχει αποδεχθεί από την «Gopet» ακυρωθεί από την Αναθέτουσα πλευρά 

το αργότερο µέχρι τις ώρα 14:00 την ηµέρα πριν την συµφωνηµένη ηµεροµηνία φορτώµατος, 

τότε ο τελευταίος πληρώνει στην «Gopet» τις εξής ποινικές ρήτρες: 

- σε περίπτωση LTL παραγγελία - µέχρι 75% από τα ναύλα, συµφωνηµένα για την ακυρωµένη 

παραγγελία µεταφοράς  

- σε περίπτωση FTL- παραγγελία για µεταφορά τυποποιηµένων εµπορευµάτων – 150 ευρώ  

- σε περίπτωση FTL - παραγγελία για µεταφορά εµπορευµάτων, τα οποία απαιτούν ελεγχόµενη 

θερµοκρασία στον χώρο φόρτωσης – 250 ευρώ. 

Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται παραπάνω δεν περιορίζουν ή ακυρώνουν το δικαίωµα της 

«Gopet» να απαιτεί (εκτός της ίδια ποινική ρήτρα) επίσης και αποζηµίωση µέχρι το µέγεθος των 

πραγµατικά προκληθέντων ζηµιών. 
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ΙΙΙ Όροι πληρωµής  

 

3.1. Η Αναθέτουσα πλευρά πληρώνει αµοιβή στην «Gopet» για κάθε µία µεταφορά, 

οργανωµένη από την «Gopet» στην προθεσµία, συµφωνηµένη στη παραγγελία µεταφοράς. Στην 

περίπτωση, στην οποία δεν υπάρχει συµφωνηµένη προθεσµία για πληρωµή στην παραγγελία, η 

πληρωµή πρέπει να πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια των 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

έκδοσης του τιµολογίου. 

 

3.1.1. Σε περίπτωση στην οποία η Αναθέτουσα πλευρά δεν πληρώσει την αµοιβή στην 

συµφωνηµένη προθεσµία η «Gopet» έχει δικαίωµα να απαιτήσει ποινική ρήτρα στο µέγεθος των 

0.1 % από το µη πληρωµένο ποσό για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

 

3.2. Σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς σε σχέση µε µη πληρωµένο ποσό ή καθυστέρηση 

πληρωµής τιµολογίου, εκδοθέν σύµφωνα µε τους συµφωνηµένους όρους η «Gopet» µπορεί να 

απαιτήσει από την Αναθέτουσα πλευρά ποινική ρήτρα στο µέγεθος των 1500 ευρώ (χίλια 

πεντακόσια ευρώ). Συµπληρωµατικά η Αναθέτουσα πλευρά υποχρεώνεται να αποζηµιώσει την 

«Gopet» για όλα τα πληρωµένα δικαστικά τέλη και έξοδα όπως π.χ. φόρος στέµµατος και άλλα 

έξοδα συνδεµένα µε την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας µπροστά στα τοπικά δικαστήρια ή 

δικαστήρια σε ξένες χώρες. 

 

3.3. Σε περίπτωση, στην οποία η πληρωµή είναι συµφωνηµένη να πραγµατοποιηθεί πριν το 

ξεφόρτωµα, τότε ο οφειλόµενο ποσό, πρέπει να ληφθεί τραπεζικώς στον λογαριασµό της «Gopet» 

για να ξεφορτωθούν τα εµπορεύµατα και να παραχωρηθούν στον παραλήπτη. Στην αντίθετη 

περίπτωση η «Gopet» έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παράδοση του εµπορεύµατος στον 

παραλήπτη, ως εγγύηση των απαιτήσεων της για την αντίστοιχη παραγγελία µεταφοράς, µέχρι 

την στιγµή της αποπληρωµής της οφειλόµενης αµοιβής. Όλα τα έξοδα, που προέρχονται από την 

εξάσκηση του δικαιώµατος παρακράτησης/ ενέχυρο, συµπεριλαµβανοµένου, και όχι µόνο: έξοδα 

αποθήκευσης, διαδικασίες φορτώµατος / ξεφορτώµατος, αλλαγή κατεύθυνσης του µεταφορικού 

µέσου, χρόνος διαµονής και άλλα αναλαµβάνονται από την Αναθέτουσα πλευρά και το ποσό 

της αποζηµίωσης για τα πραγµατοποιηµένα έξοδα επίσης πρέπει να πληρωθεί πριν το ξεφόρτωµα 

των εµπορευµάτων και την παραχώρηση των εµπορευµάτων στον παραλήπτη. 

 

3.3.1. η «Gopet» µπορεί σε κάθε µία στιγµή να ασκήσει το δικαίωµα παρακράτησης / ενέχυρου 

πάνω στα εµπορεύµατα και τα συνοδευτικά έγγραφα ως ασφάλιση της πληρωµής οτιδήποτε και 

να είναι ποσό, το οποίο οφείλεται σύµφωνα µε την παραγγελία και τους γενικούς όρους, 

συµπεριλαµβανοµένου και τα έξοδα για την αποκατάσταση τους. Αυτό το δικαίωµα παρακράτησης 

/ ενέχυρου µπορεί να ασκηθεί όχι µόνο σε περίπτωση έλλειψης πληρωµής σε σχέση µε την 

συγκεκριµένη συναλλαγή ή υπηρεσία, αλλά και σε σχέση µε οτιδήποτε υποχρεώσεις οι οποίες 
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υπάρχουν σε κάθε µία στιγµή συµπεριλαµβανοµένου και για άλλες συµβάσεις. 

 

3.3.2. Η «Gopet» µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα παρακράτησης / ενέχυρου του άρθρου 3.3. και 

3.3.1 µε οτιδήποτε λόγιο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένου και µε την πώληση ή διευθέτηση των 

εµπορευµάτων. 

 

3.3.3. Στην προαναφερόµενη υπόθεση η «Gopet» δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση της 

προµήθειας των εµπορευµάτων, όπως και για οτιδήποτε συµπληρωµατικά έξοδα του παραλήπτη, 

για τα οποία αυτός πια τα έχει απαιτήσει ή µπορεί να τα απαιτήσεις µπροστά στην Αναθέτουσα 

πλευρά ή για οτιδήποτε ζηµιά προκληθέντα από αυτόν. 

 

3.4. Σε καµία περίπτωση η Αναθέτουσα πλευρά δεν έχει δικαίωµα να κρατήσει ή να συµψηφίσει 

χρηµατικά ποσά τα οποία οφείλονται στην «Gopet», δίχως την ειδική συγκατάθεση του 

τελευταίου, η οποία εκφράζεται σε γραπτή µορφή. 

 

3.5. Εκτός εάν δεν είναι συµφωνηµένο κάτι άλλο µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος η 

«Gopet» έχει δικαίωµα εάν ο νόµος το επιτρέπει να στείλει το εκδοθέν τιµολόγιο µαζί µε όλα να 

συνδεµένα έγγραφα µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

 

3.6, τα συµπληρωµατικά διοικητικά τέλη στο ποσό τον 1% από την συνολική αµοιβή της 

παραγγελίας µπορούν να υπολογιστούν σε ορισµένες περιπτώσεις όπως και όχι µόνο: τέλος 

έκδοσης αντιγράφου του τιµολογίου σε χαρτί, φορτωτική CMR και άλλα απαιτούµενα έγγραφα, 

τέλος λογιστικές διασαφήσεις (Ανεξάρτητα σε χαρτί η σε ηλεκτρονική µορφή) και άλλα. 

 

ΙV Άλλοι όροι  

4.1. Οι παρόντες γενικοί όροι θέτονται σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου του 2018 και αντικαθιστά όλες 

τις προηγούµενες εκδόσεις. 
 

 

 

 

 

 


