
                                 ΚΑΡΘΑΙΑ Ν. Ε. 
                                                        ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ 

                                                     Αποστολή – Φόρτωση  
Πλοίο:-_____________________________________________________________________________________ 

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος:-________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο Αποστολέα:-____________________________________________________________________ 

Αριθμός Ταυτότητας Αποστολέα:-_________________________________________________________________ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποστολέα:-______________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη:-____________________________________________________________________ 

Αριθμός Ταυτότητας Παραλήπτη:-_________________________________________________________________ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Παραλήπτη:-_____________________________________________________________ 

Λοιπές Παρατηρήσεις:-_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

            

           Ο αποστολέας με το παρόν αποδέχεται τα παρακάτω:- 

1. Οφείλει να προσέλθει για να επιβιβάσει το όχημα του μια ώρα προ του απόπλου του πλοίου. Εάν για 

οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει εγκαίρως ο μεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση του οχήματος 

δίχως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης, αλλαγής της ημερομηνίας του εισιτηρίου ή επιστροφής του 

ναύλου. 

2. Στην περίπτωση που δεν του ανήκει το όχημα ο μεταφορέας ουδεμία ευθύνη φέρει από οποιαδήποτε αξίωση 

του ιδιοκτήτη εκτός και εάν αφορά ζημιά που υπέστη το όχημα κατά την διάρκεια της παραμονής του στο 

γκαράζ. Κατά συνέπεια για οποιαδήποτε άλλη αξίωση του ιδιοκτήτη υπεύθυνος αποζημίωσης είναι ο ίδιος. 

3. Στην περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ο οριζόμενος παραλήπτης ή δεν παρουσιαστεί εγκαίρως, αναλαμβάνει 

να αποζημιώσει την εταιρεία για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει το όχημα στο γκαράζ του πλοίου. 

4. Στο όχημα δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο αξίας ή χρήματα για τα οποία δύναται να ζητηθεί αποζημίωση.  

5. Υπεύθυνος να φορτώσει το όχημα στο πλοίο είναι ο ίδιος ενώ ο παραλήπτης είναι υπεύθυνος να το 

εκφορτώσει. Για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί το όχημα από λανθασμένους χειρισμούς του ή του παραλήπτη ο 

μεταφορέας ουδεμία ευθύνη φέρει. 

6. Στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί λόγω βλάβης είναι υπεύθυνος να αναλάβει 

την εκφόρτωση του οχήματος με δικά του έξοδα. 

7. Ο παραλήπτης θα ενημερώσει τον Ύπαρχο του πλοίου για οποιαδήποτε ζημία θεωρεί ότι προξενήθηκε στο 

όχημα  κατά την διάρκεια παραμονής του στο γκαράζ του πλοίου. Μετά την παράδοση του οχήματος στον 

παραλήπτη η εταιρεία δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε δήλωση ζημιάς. 

8. Ο μεταφορέας δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την εκφόρτωση του 

οχήματος, από έλεγχο της Λιμενικής Αρχής. 

9. Αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον μεταφορέα για όποιες απαιτήσεις και έξοδα τυχόν κληθεί να καταβάλει για 

αποζημιώσεις, ποινές ή πρόστιμα που επιβάλλονται από λιμενική, τελωνειακή ή άλλη αρχή, σε σχέση με το 

όχημα. 

10. Το όχημα δεν μεταφέρει επικίνδυνα, εύφλεκτα φορτία ή παράνομα φορτία. 

 

      Υπογραφή:________________________________________________ 

              Ημερομηνία:______________________________________________ 

 

  Επιπροσθέτως των διαταγών 2211.12/39/04 και 2211.12/01/29.09.2011 που έχει εκδώσει το 1° Τμήμα της Διεύθυνσης   

 Ασφαλείας (ΥΝΑΝΠ). 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                        Παραλαβή – Εκφόρτωση 
            Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη:-____________________________________________________________________ 

Αριθμός Ταυτότητας Παραλήπτη:-_________________________________________________________________ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Παραλήπτη:-_____________________________________________________________ 

              Λοιπές Παρατηρήσεις:-_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

 

Ο παραλήπτης με το παρόν αποδέχεται: 

1. Ότι οποιοδήποτε πρόβλημα του οχήματος θα το δηλώσει πριν το παραλάβει για να το εκφορτώσει. 

 

              Υπογραφή:________________________________________________ 

              Ημερομηνία:______________________________________________ 

 

  Επιπροσθέτως των διαταγών 2211.12/39/04 και 2211.12/01/29.09.2011 που έχει εκδώσει το 1° Τμήμα της Διεύθυνσης   

 Ασφαλείας (ΥΝΑΝΠ). 


