ην Ηξάθιεην Αηηηθήο ζήκεξα, 24 Οθησβξίνπ 2018, ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«AEK NEA KAE 2014 (εθεμήο «ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ή «ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ»), θαη δηαθξηηηθφ
ηίηιν AEKBC ε νπνία εδξεχεη ζηελ Λεσθφξν Ηξαθιείνπ 466, Ηξάθιεην Αηηηθήο,
φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, δηνξγαλψλεη δηαγσληζκφ κε ηίηιν ''Αγάπε Γηαξθείαο''
γηα ηνπο επηζθέπηεο/αλαγλψζηεο ηεο ηζηνζειίδαο Αek Βasketball Club ηεο νπνίαο έρεη
ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε.
θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «ΟΡΟΙ») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ
φξσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θάζε ελδηαθεξφκελνπ θαη ηεο αλάδεημεο ληθεηψλ
ζην πιαίζην απηνχ.
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο.
Η ηπρφλ κεηαβνιή ησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο
αλαθνίλσζεο ζηνλ νηθείν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αek Βasketball Club ή
ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο επηινγήο ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή
γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε
αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε.
Οη επηζπκνχληεο λα ζπκκεηάζρνπλ θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο
ζπκκεηνρήο πξηλ ππνβάιινπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έρνπλ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε
Γηνξγαλψηξηα έρεη ην δηθαίσκα, αθνχ δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνο εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο,
απνθιεηζκνχ απφ ηνλ Γηαγσληζκφ νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληνο έρεη δειψζεη ςεπδή
ζηνηρεία, αθφκα θαη αλ έρεη αλαθεξπρζεί ΝΙΚΗΣΗ. Ο δε ζπκκεηέρσλ ζα επζχλεηαη
απέλαληη ζηελ Γηνξγαλψηξηα γηα θάζε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε απηφλ απφ
ηπρφλ ςεπδείο δειψζεηο ηνπ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ, απαηηείηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ
παξφλησλ φξσλ ζπκκεηνρήο, θαη ε ξεηή ζπλαίλεζε γηα ηελ εθνχζηα ζπκπιήξσζε ησλ
πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε απνζηνιή ηνπο απφ ηνλ θάζε
ζπκκεηέρνληα/ζπκκεηέρνπζα. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή,
είλαη ελήιηθνη άλσ ησλ 18 εηψλ ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα- δηαγσληζκφ, θαη δελ πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, πξνζσπηθά δεδνκέλα, ή ην
δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.

Κάζε ζπκκεηέρσλ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή
ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. H Γηνξγαλψηξηα νπδεκία επζχλε θέξεη
ζηελ πεξίπησζε δήισζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειιηπή, ή
ιφγσ αδπλακίαο εληνπηζκνχ ηνπ, θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπ ή
ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ
θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπ.

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φινη νη ρξήζηεο-επηζθέπηεο ηεο
ζειίδαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ Aek Basketball Club πνπ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα
θεξδίζεη κφλνλ έλα (1) δψξν θαη λα ιάβεη ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ κφλν
κία θνξά. Με ηελ αλσηέξσ ελέξγεηα, ν ελδηαθεξφκελνο ξεηά απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Υξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ Aek Basketball Club θαζψο θαη ηελ
απνζηνιή ζε απηφλ e-mails κε ελεκεξσηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα απφ
ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ νπνίσλ έρεη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ε
δηνξγαλψηξηα ή ζπλδεδεκέλεο κε απηή εηαηξείεο.
2. Απνθιεηφκελα πξφζσπα. Οη εξγαδφκελνη ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαζψο θαη φζνη
ζπλδένληαη κε απηνχο κε ζπγγέλεηα έσο θαη β΄ βαζκνχ θαζψο θαη νη ζχδπγνη
απηψλ, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ. Απφ ηνλ
δηαγσληζκφ ‘’Αγάπε Γηαξθείαο’’ εμαηξνχληαη νη θάηνρνη εηζηηεξίσλ δηαξθείαο
γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-19, θαζψο θαη νη κε θάηνρνη εηζηηεξίσλ
(πξνζθιήζεηο θηι) γηα ηνλ αγψλα ΑΔΚ-Μπάκπεξγθ (Σεηάξηε 24 Οθησβξίνπ
2018)
Τρόπος Σσμμετοτής στον Διαγωνισμό
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ζηείινπλ κέζσ
email ηηο/ηα θσηνγξαθίεο/βίληεν ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
socialmedia@aekbc.gr
2. Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζαλ attachment / επηζπλαπηφκελν αξρείν.
Κάζε email ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα (1) επηζπλαπηφκελν αξρείν – κία
(1) ζπκκεηνρή. Email κε πεξηζζφηεξα επηζπλαπηφκελα αξρεία ζα ζεσξνχληαη
άθπξα θαη δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
H έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ επηηπγράλεηαη φηαλ ν
ρξήζηεο/ζπκκεηέρσλ απνζηείιεη κία θσηνγξαθία ή έλα βίληεν απφ ηνλ
πξνζερέο αγψλα ηεο ΑΔΚ BC κε αληίπαιν ηε Μπάκπεξγθ (ΟΑΚΑ, Σεηάξηε
24 Οθησβξίνπ, ψξα:19.30) ε πεξίπησζε αλάδεημεο αλειίθνπ απφ ηε
δηαδηθαζία θιήξσζεο ε Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε
ρνξήγεζε ηνπ δψξνπ.
Έπαζιν Γηαγσληζκνχ: Σν δψξν πνπ πξνθεξχζζεηαη είλαη νρηψ (8) εηζηηήξηα
δηαξθείαο ηεο ΑΔΚ BC, γηα ηελ αγσληζηηθή ζεδφλ 2018-19.
4. Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ: Η ζπκκεηνρή κπνξεί λα ππνβιεζεί
θαηά ηα αλσηέξσ απφ ηελ Σεηάξηε 24/10/2018 ψξα 19:30κ.κ. έσο ηελ
Παξαζθεπή 26/10/2018 ψξα 23:59 κ.κ.. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
έγθπξε ζπκκεηνρή είλαη ε έγθαηξε ππνβνιή απηήο. Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή
ππνβιεζεί κεηά ην πέξαο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δε ζα ιεθζεί
ππφςε. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ην παξφλ
ρξνλνδηάγξακκα θαηά ην δνθνχλ. Οη επηζπκνχληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζα
κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ αιιαγέο επί ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
απφ ηε ζρεηηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα www.aekbc.gr θαη ζην επίζεκα
social media ηεο ΑΔΚ BC.
5. Αλάδεημε ληθεηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ: Οη νρηψ (8) ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
αλαδεηρζνχλ θαηφπηλ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο. Οη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
θεξδίζνπλ έλα (1) εηζηηήξηα δηαξθείαο ηεο ΑΔΚ BC, γηα ηελ αγσληζηηθή ζεδφλ
2018-19. Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα αλαδεηρζνχλ επίζεο ηξείο (3)
3.

επηιαρφληεο νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα παξαιάβνπλ ην δψξν θαηά ηε ζεηξά
αλάδεημήο ηνπο, ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ, άξλεζεο ή αδηαθνξίαο ηνπ
ληθεηή.
6. Σφπνο ρξφλνο θαη δηαδηθαζία αλάδεημεο ληθεηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ: Οη νρηψ
(8) δηθαηνχρνη θαζψο θαη νη ηξείο (3) επηιαρφληεο ζα αλαδεηρζνχλ έπεηηα απφ
ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Γεπηέξα 29/10/2018 ψξα 10:00
ην πξσί ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θιήξσζεο
ζπληάζζεηαη θαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο θιεξψζεσο παξνπζία δηθεγφξνπ.
Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ θπιάζζεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα εηαηξεία γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο κήλα.
7. Φχζε Γηαγσληζκνχ: Σν δψξν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ήδε πξνθαζνξηζκέλν θαη
ζπγθεθξηκέλν, θαη απνθιείεηαη ε κεηαβίβαζε, ε αληαιιαγή ή ε εμαξγχξσζή
ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη ηαπηνπξνζσπία ηνπ ρξεζηή, ηνπ e-mail,
κέζσ ηνπ νπνίνπ έιαβε ζπκκεηνρή θαη ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ
θιεξψζεθε, ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί ληθεηήο αλήιηθν πξφζσπν, ε
Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ δψξνπ.
8. Δηδνπνίεζε ληθεηψλ. Οη ληθεηέο θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά απφ ηελ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ , την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου.. ε πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δελ
αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο ηεο Δηαηξείαο ή δελ δειψζνπλ
ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη
ηαρζεί, ράλνπλ θάζε δηθαίσκα επί ηνπ δψξνπ θαη ην δψξν ζα θιεζεί λα
παξαιάβεη επηιαρψλ ληθεηήο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά αλάδεημήο ηνπο, θαη βάζεη
ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο.
9. Παξαιαβή δψξνπ. Η παξαιαβή ηνπ δψξνπ ζα γίλεη απφ ην ΟΑΚΑ (ηκήκα
εηζηηεξίσλ) ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 2 Ννεκβξίνπ 2018, αθνχ
πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη ηαπηνπξνζσπεία ηνπ ληθεηή κε Όλνκα, Δπίζεην,
ΑΜΚΑ θαη email. ε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο δελ επηθνηλσλήζεη κε ηε
δηνξγαλψηξηα, ζα ράλεη θάζε δηθαίσκα επί ηνπ δψξνπ θαη ην δψξν ζα θιεζεί
λα παξαιάβεη επηιαρψλ.
10. Απνθιεηζκφο ληθεηή: Ο ληθεηήο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκα θαη απηφ ηνπο
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ δψξνπ κπνξεί λα απνθιεηζηεί γηα ηνπο εμήο
ιφγνπο: (α) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ απνθξηζεί ζηελ
επηθνηλσλία πνπ ζα επηρεηξήζεη ε Δηαηξεία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ. (β) ζε
πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο
φξνπο νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή δελ ηνπο πιεξνί ζην ζχλνιφ
ηνπο. (γ) ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ βάζεη ησλ φξσλ ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ
Όξσλ.
11. πλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ δηαηεξεί
ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ην φλνκα θαη λα δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο ηνπ
ληθεηή ζην site ηεο ή/θαη ζε νπνηαδήπνηε έληππν ή κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
θαη λα πξνβεί ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο φπσο
ελδεηθηηθά ηεο παξαιαβήο ηνπ δψξνπ. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ επίζεο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα ζηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ληθεηή θαη ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ, γηα
ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηελ ίδηα, ρσξίο ηελ θαηαβνιή
νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκίσζεο. Άξλεζε ηνπ ληθεηή λα ζπκκεηάζρεη
ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή άιιε αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα
πεξηιεθζεί ην φλνκά ηνπ ζε θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζεί, δίλεη ζην
δηθαίσκα ζηελ ΔΣΑΙΡΔΙΑ λα αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ δψξνπ.

12. Δπεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε/ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ δηέπεηαη
απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ ειιεληθνχ
δηθαίνπ (Ν. 2472/1997, Π.Γ. 207/1998 θαη αξ. 8 Ν. 2819/2000) φζν θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (Οδεγίεο 95/46/ΔΚ θαη 97/66/ΔΚ). Σα ζηνηρεία ησλ
ζπκκεηερφλησλ δε γλσζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο (κε εμαίξεζε φπνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ζηηο αξκφδηεο θαη κφλν αξρέο), αιιά
δηαθπιάζζεηαη ν πξνζσπηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Η Δηαηξεία δηαηεξεί αξρεία
κε ηα ζηνηρεία απηά απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο, ζηαηηζηηθνχο θαη
βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. ε θάζε πεξίπησζε ν
ρξήζηεο/ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ έρεη ηε δπλαηφηεηα, αθνχ
επηθνηλσλήζεη κε ην αξκφδην ηκήκα θαη δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε πξνζσπηθνχ
ηνπ αξρείνπ, λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή, δηφξζσζε ή αιιαγή ηνπ.
13. Πεξηνξηζκφο επζχλεο εηαηξείαο. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ δελ θέξεη θακία απνιχησο
επζχλε εάλ, γηα ιφγνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ ζθαίξα ηνπ ειέγρνπ ηεο
ηα δηαηεξνχκελα αξρεία ηεο αιινησζνχλ ή θαηαζηξαθνχλ κεξηθψο ή
νινζρεξψο. Η επζχλε ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε
ΔΣΑΙΡΔΙΑ δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νη πκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ
θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ
απνθιεηζκνχ ηεο νκάδαο ηεο ΑΔΚ, ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ή ηπραίνπ
γεγνλφηνο, δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ δψξνπ. Δπίζεο, ε ΔΣΑΙΡΔΙΑ δελ
θέξεη θακία επζχλε θαη νη πκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ θακία απαίηεζε,
αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ.
14. ΔΤΘΤΝΗ ΝΙΚΗΣΩΝ : Νηθεηέο κε θηλεηηθά, δηαλνεηηθά ή άιια πξνβιήκαηα
ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ Γψξσλ κε ηδία επζχλε απαιιαζζφκελεο ηεο Δηαηξείαο
απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, ζπλνδεπφκελα απφ άηνκα πνπ ζα ππνδείμνπλ νη
ίδηνη. Οη ληθεηέο δεζκεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ λα
εθδίδνπλ νη ίδηνη θαη λα θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ είζνδφ
ηνπο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο (ελδεηθηηθά: θάξηα θηιάζινπ, αζηπλνκηθή
ηαπηφηεηα, απνδεηθηηθφ ΑΜΚΑ θιπ.), ηα νπνία ζα επηδεηθλχνπλ ζηηο
αζηπλνκηθέο ή άιιεο αξρέο, εάλ ηνπο δεηεζνχλ. Οη ληθεηέο θέξνπλ πιήξσο
θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή, αζηηθή, πνηληθή θαη άιιε επζχλε γηα ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.
15. ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : Η ζπκκεηνρή
πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ
ησλ παξφλησλ Όξσλ
16. Γεκνζηφηεηα φξσλ δηαγσληζκνχ: Oη φξνη ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ ζα είλαη
αλαξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα aekbc.gr

