Όξνη δηαγωληζκνύ
Πξνωζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «Εβδνκάδα Εμππεξέηεζεο
Πειαηώλ»
Αληηθείκελν ηνπ Δηαγωληζκνύ. Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΓΟ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο (Ρηδαξείνπ 4, 152 33
Υαιάλδξη) κε Α.Φ.Μ: 998380326 (εθεμήο ν «Γηνξγαλσηήο»), δηνξγαλψλεη
πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαη πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ κε ηίηιν «Εβδνκάδα
Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο»). Ο Γηνξγαλσηήο πξνζπαζεί
λα θαζηζηά ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αζθαιή θαη λα παξέρεη κέζσ απηψλ
αθξηβείο, πιήξεηο, έγθπξεο, αμηφπηζηεο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο θαη πεξηερφκελν.
Παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα αμηνινγνχλ
ην πεξηερφκελν θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο, πνπ
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαδήπνηε απφθαζήο ηνπο λα βαζηζηνχλ ζηελ νξζφηεηα,
ηελ πιεξφηεηα ή / θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ.
2. Δηθαίωκα Σπκκεηνρήο ζην Δηαγωληζκό. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ
έρνπλ φζνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΛΤΜΠΙΑ PASS ην κήλα Οθηψβξην
2018 θαη είλαη κφληκνη θάηνηθνη Διιάδαο πνπ έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 18 ρξνλψλ θαη
πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα πλδξνκεηήο νξίδεηαη φπνηνο έρεη θάλεη ηελ αίηεζε
απφθηεζεο ηνπ πνκπνδέθηε εληφο ηνπ κήλα Οθησβξίνπ θαη έρεη νινθιεξψζεη ηε
δηαδηθαζία ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20/11/2018 (δειαδή έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θαη έρνπλ παξαιάβεη ηνλ πνκπνδέθηε).
3. Απνθιεηζκόο Δηαγωληδνκέλωλ. ην Γηαγσληζκφ δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο νη απαζρνινχκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο
ζηνλ Γηνξγαλσηή θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο ηνπο κέρξη θαη Β’ βαζκνχ. Ο
απνθιεηζκφο κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ αθφκα θαη θαηά
ην ζηάδην παξάδνζεο ησλ Γψξσλ.
Ο Γηνξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επαιεζεχζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπκκεηνρψλ
θαη λα απνθιείζεη νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα επηρεηξεί λα παξέκβεη παξαλφκσο ζηε
δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ή ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο
παξφληεο φξνπο. Δπηπιένλ, ν Γηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη
νπνηεδήπνηε ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα ζην Γηαγσληζκφ ή λα ηνπ
απαγνξεχζεη ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα,
θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλν, αθφκε θαη άλεπ πξνεηδνπνηήζεσο, εθ' φζνλ θξίλεη φηη ε
ζπκκεηνρή ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή γίλεηαη θαθφπηζηα ή
θαηαρξεζηηθά ή αληίζεηα πξνο ηελ θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά θαη ζπλαιιαθηηθά ήζε.
4. Δηάξθεηα ηνπ Δηαγωληζκνύ. Ωο δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ νξίδεηαη
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 01/10/2018 (θαη ψξα Διιάδνο 00:01 πκ) (εθεμήο ε
«Έλαξμε ηνπ Γηαγσληζκνχ»), έσο θαη ηελ 31/10/2018 (θαη ψξα Διιάδνο 23:59)
(εθεμήο ε «Λήμε ηνπ Γηαγσληζκνχ»). Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, κεηά ηε Λήμε ηνπ
Γηαγσληζκνχ, νη ζπκκεηνρέο είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο.
5. Τξόπνο Σπκκεηνρήο ζην Δηαγωληζκό. Η δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκφ έρεη σο εμήο:

Ο ρξήζηεο δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα απνθηήζεη O-pass θάλνληαο αίηεζε
ηειεθσληθά ζην 22960 95555 ή κε Online εγγξαθή ή αθφκα θαη θάλνληαο αίηεζε
απηνπξνζψπσο ζε έλα απφ ηα εκεία Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΔΠ) ηεο Οιπκπίαο
Οδνχ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ O-pass νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
βξνπλ ζηελ ηζηνζηειίδα ηνπ Γηνξγαλσηή www.olympiaodos.gr. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο απφθηεζεο πνκπνδέθηε θαη ν
ελδηαθεξφκελνο απηφκαηα κπαίλεη ζηελ θιήξσζε, εθφζνλ ε δηαδηθαζία
πξαγκαηνπνηεζεί ην κήλα Οθηψβξην.
Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά, φηη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, θαηά ηνλ φξν 4 ηνπ
παξφληνο, ή κεηά ηελ θαηά παξάηαζε ή ζπληφκεπζε ιήμε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο
ή κεηά ηελ ηπρφλ αλάθιεζε ηεο, νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη απηνδηθαίσο
άθπξε, θαη δελ δίλεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ιήμεη ή
αλαθιεζεί, νχηε δεζκεχεη πιένλ νπνηνλδήπνηε θαη δελ παξέρεη θαλέλα απνιχησο
δηθαίσκα ζηα δψξα.
6. Δώξα.
Με ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαδεηρζνχλ κέζσ θιήξσζεο 40 ηπρεξνί. Οη ηπρεξνί
– λένη ζπλδξνκεηέο πνπ ζα απνθηήζνπλ ην O-pass κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2018- ζα
θεξδίζνπλ απφ 50€ κε πίζησζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπο.
Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ηα δψξα πνπ ζα δνζνχλ είλαη απνιχησο
ζπγθεθξηκέλα θαη πξνζσπνπαγή, αλεπίδεθηα κεηαβηβάζεσο θαη δελ αληαιιάζζνληαη
κε ρξήκαηα κεηξεηά νχηε είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια.
Σα δψξα (ρξεκαηηθά πνζά πνπ ζα πηζησζνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπλδξνκεηψλ
θαη κφλν) θαηά ηνπο παξφληεο φξνπο παξέρνληαη κε αηηία ην Γηαγσληζκφ.

7. Τξόπνο Αλάδεημεο Νηθεηώλ Δηαγωληζκνύ.
Η αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηα δψξα, γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ηπραίαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο www.random.org θαη
ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα νλφκαηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 26/11/2018 θαη ψξα 13:00κκ, ζηα
γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, παξνπζία δπν εθπξνζψπσλ ηεο
Γηνξγαλψηξηαο θαη ηεο Γηθεγφξνπ.
ηηο θιεξψζεηο ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε απφθηεζεο O-pass κέρξη ηηο
31/10/2018 θαη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία κέρξη ηηο 20/11/2018 (δειαδή έρνπλ
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη έρνπλ παξαιάβεη ηνλ πνκπνδέθηε). Η δηκειήο επηηξνπή
είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθχςεη ζε ζρέζε κε ηνλ
παξφληα δηαγσληζκφ. Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ χζηεξα απφ
θιήξσζε θαηά ηα παξαπάλσ, ζα εηδνπνηεζνχλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν
(ηειεθσληθά ή κέζσ e-mail). ηελ ελ ιφγσ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ
ησλ Γψξσλ ζα ππνβάιιεηαη ην ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ζπκκεηνρψλ. Ωο «έγθπξε
ζπκκεηνρή» θαηά ηα αλσηέξσ, λνείηαη νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ γηα
ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5
αλσηέξσ,
8. Ελεκέξωζε γηα ηελ θαηαθύξωζε – Παξαιαβή ηωλ Δώξωλ. Οη ληθεηέο ζα
ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή κέζσ e-mail ή ηειεθσληθά,. Η θιήξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 26/11/2018. Σν δψξν ζα δνζεί ζηνπο ληθεηέο

εληφο 30 εκεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε
νπνηνδήπνηε ληθεηή ηνπ Γηαγσληζκνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο επηά (7)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο θιήξσζεο, ή δελ επηθνηλσλήζεη γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν κε ην Γηνξγαλσηή εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηφηε
ην πξφζσπν απηφ ράλεη νξηζηηθά θάζε δηθαίσκα ή αμίσζή ηνπ επί ηνπ ζρεηηθνχ
Γψξνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ελ ιφγσ ληθεηή θαηαιακβάλεη ν πξψηνο επηιαρψλ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε θιήξσζε. ε πεξίπησζε πνπ, αθνχ έρεη αθνινπζεζεί ε άλσ δηαδηθαζία,
δελ θαηαζηεί εθηθηή ε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα επηθνηλσλία νχηε θαη κε ηνλ
επηιαρφληα, ηφηε ν Γηνξγαλσηήο δηθαηνχηαη λα δηαζέζεη ειεχζεξα θαη θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ην ελ ιφγσ Γψξν.
9. Επζύλε. Ο Γηνξγαλσηήο δε ζα επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε
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Σφπν
www.olympiaodos.gr. Ο Γηνξγαλσηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ άθαξπεο
πξνζπάζεηεο εηδνπνίεζεο ησλ ληθεηψλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ο Γηνξγαλσηήο θαη νη
ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ εηαηξείεο, νη ππάιιεινη θαη ηα δηεπζχλνληα ζηειέρε
ηνπ δελ θέξνπλ επζχλε, γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνέξρεηαη απφ ή ζπλδέεηαη κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ληθεηέο
θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή
ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε επζχλε ηνπ Γηνξγαλσηή πεξηνξίδεηαη ζε
ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ απφ δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηεινχκελεο θαη δελ
εθηείλεηαη ζε ηπρεξά γεγνλφηα ή γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο πνπ ελδέρεηαη λα
ζπληξέμνπλ σο πξνο απηφλ.
10. Δεκνζηόηεηα. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληζκνχ έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ
Γηαδηθηπαθφ Σφπν.
11. Πξνζωπηθά Δεδνκέλα. Η ειεθηξνληθή απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο
θαζψο θαη ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ
θιήξσζε ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή ηεο ξεηήο θαη αλεπηθχιαθηεο ζπλαίλεζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ πξνο ην Γηνξγαλσηή πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβαίλεη θαηά
ηελ εχινγε απηνχ θξίζε θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζηελ
αλαθνίλσζε ή/θαη δεκνζίεπζε ηνπ νλφκαηνο. Η ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα
Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη ηελ πξνο ηνχην ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε
ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζην Γηνξγαλσηή αηειψο θαη ξεηή δήισζε
φηη ηα σο άλσ δελ πξνζβάιινπλ θακία πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Οη
ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο παξέρνπλ ζην Γηνξγαλσηή ηε ζπγθαηάζεζε
θαη ηελ άδεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 679/2016 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ηνλ Ν.3471/2006 γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ
θαη δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία γλσζηνπνηνχλ νη ίδηνη γηα ην ζθνπφ
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ. Σα ζηνηρεία απηά ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο,
δηαγξαθήο ή πξνβνιήο αληηξξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο δίδνπλ ξεηψο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο πξνο ην Γηνξγαλσηή
φπσο επεμεξγαζηεί ή/ θαη δηαβηβάζεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε
πξφζσπα ηα νπνία, σο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Γηνξγαλσηή, ελδέρεηαη λα εκπιαθνχλ ζηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ απφδνζε ησλ Γψξσλ ζε απηνχο. Σα δεδνκέλα ζα ηεξεζνχλ
κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 679/2016 ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

12. Αλάθιεζε Δηαγωληζκνύ – Τξνπνπνίεζε Όξωλ. Ο Γηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο Όξνπο, λα αλαβάιεη, αθπξψζεη ή
αλαθαιέζεη ην Γηαγσληζκφ. ή λα κεηαβάιεη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ ή θαη
νπνηνλδήπνηε άιιν φξν ηνπ, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα κε άιια ίζεο αμίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνλ ηξφπν παξνρήο ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο κε
εηδνπνίεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο κεηαβνιήο. Οη κεηαβνιέο απηέο ζα
γλσζηνπνηνχληαη ζην θνηλφ ηελ εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαβνιήο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ. Ο Γηνξγαλσηήο κπνξεί επίζεο λα δηαθφςεη ην Γηαγσληζκφ ρσξίο
εηδνπνίεζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή αλσηέξαο βίαο ή γηα νπνηνδήπνηε
ζεκαληηθφ ιφγν. Ωο ζεκαληηθφο ιφγνο λνείηαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
πεξίπησζε παξεκπφδηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηξίησλ ή πεξίπησζε
ζθαικάησλ ζηελ εθηχπσζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε
ηνπ δηαγσληζκνχ.
13. Οη Σπκκεηέρνληεο πνπ επηζθέπηνληαη ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν θαη ρξεζηκνπνηνχλ
ηηο εθαξκνγέο ηνπ θαη γεληθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίδεη, δελ ζα πξέπεη λα
πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα αηδψ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή λα θαηαρσξνχλ επαίζζεηα
δεδνκέλα ή πιηθφ πνπ πεξηέρεη πξνζβιεηηθφ ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο πεξηερφκελν
έλαληη Γεκφζηαο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Ο Γηνξγαλσηήο δηαηεξεί
ην δηθαίσκα λα απνθιείεη ηελ αλάξηεζε πξνζβιεηηθνχ, αλήζηθνπ θαη παξάλνκνπ
πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.
Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ν Γηνξγαλσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβιέπεη θαη λα
ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζήθνπζα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ, είλαη δπλαηφ ζε
νηνλδήπνηε ρξφλν λα παξνπζηάδεηαη ζε απηφλ γιψζζα ή ελ γέλεη πιηθφ πνπ κπνξεί λα
είλαη πξνζβιεηηθφ ή αθαηάιιειν γηα αλειίθνπο. Ο Γηνξγαλσηήο δελ κπνξεί λα
εγγπεζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο δε ζα ηνπνζεηήζνπλ πιηθφ ζηνλ αλσηέξσ Γηαδηθηπαθφ
Σφπν, ην νπνίν κπνξεί λα θξηζεί αθαηάιιειν απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο ή ηνπο
γνλείο ή ηνπο έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα αλειίθσλ. Ο Γηνξγαλσηήο νπδεκία επζχλε
θέξεη γηα ηπρφλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πιεξνθνξίεο, αγαζά θαη
ππεξεζίεο πνπ αληίθεηληαη ζην λφκν, ηα ρξεζηά ήζε ή είλαη αθαηάιιεια ή αλάξκνζηα
γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ θαη ηδίσο γηα αλειίθνπο.
14. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Δηαγωληζκό πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ζην δηαδίθηπν (internet) κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Ο Γηνξγαλσηήο δε θέξεη θακία
απνιχησο επζχλε εάλ γηα ιφγνπο πέξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο
βίαο (ελδεηθηηθά, πξνβιήκαηα ή ηερληθέο δπζιεηηνπξγίεο ηειεθσληθψλ δηθηχσλ ή
γξακκψλ, online ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, server ή provider,
εμαξηεκάησλ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθνχ, κε απνζηνιή ή ιήςε δεδνκέλσλ ιφγσ
έιιεηςεο δηαζέζηκνπ ρψξνπ ή ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ή ζπκθφξεζεο ζην
δηαδίθηπν ή ζε νπνηνδήπνηε δηαδηθηπαθφ ηφπν ή ιφγσ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ
γεγνλφησλ, δηαθνπή ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, θαζψο θαη πξνζβνιή απφ ηνχο
ππνινγηζηψλ, θαθφβνπιεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο ή επεκβάζεηο ηξίησλ, απαηειέο
ελέξγεηεο) θαζπζηεξήζεη ή απνηχρεη ε απνζηνιή ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ
κελπκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ ή ηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ
πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη αθνξνχλ ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ θαηαζηξαθνχλ
κεξηθψο ή νινζρεξψο.
15. Αλ δηαπηζησζεί φηη νπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ρξήζηεο ησλ αλσηέξσ
δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ηζηνζειίδσλ παξαβηάδεη ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη επηρεηξεί λα
παξαβηάζεη ην δίθηπν, ζχζηεκα ή ινγηζκηθφ απηψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ
αθπξψλεηαη πάξαπηα θαη ν Γηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθέξεη ην δήηεκα
ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Ο Γηνξγαλσηήο δελ θέξεη θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή πξνο

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο ζρεηηδφκελε
άκεζα ή έκκεζα κε ην Γηαγσληζκφ.
16. Οη ζπκκεηέρνληεο δίλνπλ ζην Γηνξγαλσηή ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ
ζπκκεηάζρνπλ θαη θεξδίζνπλ δψξα, δεκνζίεπζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπο, γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο εζσηεξηθά ή ζε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, ρσξίο άιιε ακνηβή εθηφο απφ απηή ηνπ δψξνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη
ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα
ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηνπ Γηνξγαλσηή.
17. Εθαξκνζηέν Δίθαην – Γσζηδηθία. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη, ζπκπιεξψλνληαη
θαη εξκελεχνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Κάζε δηαθνξά ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ,
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζην κέιινλ, ππνβάιιεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα
ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
18. Απνδνρή ηωλ όξωλ. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηελ
αλεπηθχιαθηε θαη απηφκαηε απνδνρή φισλ ησλ αλσηέξσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ
θαη ησλ φξσλ εγγξαθήο ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε
παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ηνπ Γηνξγαλσηή.

