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OΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ  

«ΣΤΥΔΡΔ ΒΑΙΛΟΠΙΣΔ 2017» 

Α. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η εηαηξία άξηνπ, δαραξνπιαζηηθήο θαη ηξνθίκσλ ΓΑΣΙΓΗ Α.Β.Δ.Δ., πνπ εδξεχεη ζην 30ν 

ρικ. εξξψλ-Γξάκαο, 621 00 Γξάκα, ηει. 23210 66356, ηειενκνηνηππία (θαμ): 23210 

66801, e-mail: info@gatidis.gr, www.gatidis.gr, (εθεμήο ΓΑΣΙΓΗ) δηνξγαλψλεη ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ/πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «Σπρεξέο Βαζηιφπηηεο 2017» (εθεμήο 

«ν Γηαγσληζκφο»), ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο (εθεμήο νη «Όξνη»), 

νη νπνίνη ζα είλαη αλαξηεκέλνη θαη δηαξθψο ελεκεξσκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζε κνξθή PDF ζην δηθηπαθφ ηφπν www.gatidis.gr. 

1. Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο φξνπο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, φπσο απηνί είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα.  

2. θνπφο ησλ παξφλησλ φξσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ γηα θάζε ελδηαθεξφκελν/-ε, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ 

ζην πιαίζην ηνπ  Γηαγσληζκνχ απηνχ.  

3. Η ΓΑΣΙΓΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο 

θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα παξαηείλεη, λα κεηψλεη ηε δηάξθεηα ή θαη λα καηαηψλεη ην 

Γηαγσληζκφ, θαζψο θαη λα αλαθαιεί ή αιιάδεη ηα δψξα/έπαζια, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

θαη νπνηεδήπνηε κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε-αλάξηεζε ζηνπο παξαπάλσ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο/ζειίδεο ή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Κάζε ηέηνηα 

κεηαβνιή ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Η ΓΑΣΙΓΗ δελ αλαιακβάλεη 

νπνηαδήπνηε επζχλε ιφγσ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ.   
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Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ  

Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηνπο ηπρεξνχο πνπ ζα βξνπλ ην θινπξί ζηηο βαζηιόπηηεο 

Γαηίδεο Fresh. Δθφζνλ νη ηπρεξνί επηζηξέςνπλ ην θινπξί ζηα θαηαζηήµαηά Γαηίδεο 

Fresh πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελέξγεηα έσο θαη 15 Ιαλνπαξίνπ 2017, ζα θεξδίζνπλ 

απεπζείαο µία πξνπιεξσµέλε θάξηα αμίαο 2 €, ηελ νπνία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμαξγπξψζνπλ κε πξντφληα απφ ηα θαηαζηήκαηα Γαηίδεο Fresh πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ελέξγεηα. Δπίζεο, ηαπηφρξνλα κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηε κεγάιε 

θιήξσζε γηα ην «ςσµί νιόθιεξεο ηεο ρξνληάο» πνπ ζα θεξδίζεη έλαο ηπρεξόο ζε 

θάζε θαηάζηεµα Γαηίδεο Fresh πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελέξγεηα!  

ην δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ ηα παξαθάησ θαηαζηήκαηα ηεο ΓΑΣΙΓΗ κε ηελ επσλπκία 

Γαηίδεο Fresh: 

Θεζζαλονίκη: Παπαλαζηαζίνπ 89 & Καλάξε – Χαριλάοσ, Γ.Λακπξάθε 164 – Άνω 

Τούμπα, Παζζαιίδε 63 – Καλαμαριά, Μεηακνξθψζεσο 31 – Καλαμαριά, Δι. 

Βεληδέινπ 76 - Αμπελόκηποι, Δζληθήο Αληηζηάζεσο 23,  Αγίαο νθίαο (Δγλαηία) – 

Κένηρο, Αζπροβάληα Δγλαηίαο 25 θαη Π. Μειά (γσλία). 

Σέρρες: 3ν ρικ. εξξψλ - Γξάκαο, Μ. Αιεμάλδξνπ & Ακχληαο 1, Θεζ/λίθεο & 

Μεξαξρίαο, Βεληδέινπ 26, Κσλζηαληηλνππφιεσο 3, Βαζ. Βαζηιείνπ 14, Ηξάθιεηα εξξψλ, 

θνχηαξη, 

Δράμα: 19εο Μαΐνπ, M. Αιεμάλδξνπ 75, θξα 52, Δι. Βεληδέινπ & Αλσλχκνπ 1 – 

Προζοηζάνη 

Καβάλα: Παξαιία Οθξπλίνπ, Μοσζθένη 

Το δώρο ζσνίζηαηαι ζηην παραλαβή ενός (1) ψωμιού ηης αρεζκείας ηοσ νικηηή 

καθημερινά από 1.2.2017 και έως ηις 31-1-2018. 

 

 

http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-89-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7-26
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-164
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7-63
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-31-0
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-76
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-76
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-76
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-23
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B1%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82-25-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-3%CE%BF-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CF%83%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-1
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-26
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82-3
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%83-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-14
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CF%83%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1-19%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1-m-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-75
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%81%CE%B1-52
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BB-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CF%85-1
http://www.gatidis.gr/el/shops/%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%86%CF%81%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
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2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ απνθιεηζηηθψο θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ 

πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα.  

3. Απνθιεηζκόο Γηαγσληδνκέλσλ  

Απφ ην Γηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) νη 

εξγαδφκελνη ηεο ΓΑΣΙΓΗ (β) νη εξγαδφκελνη ζηε δηθεγνξηθή εηαηξία NEWLAW, 

Σζηκηζθή 10, 546 24 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310 551 501 θαη (ε) ηα πξφζσπα ζπγγέλεηαο α’ 

θαη β’ βαζκνχ κε ηνπο αλσηέξσ ππφ (α), (β) θαη (γ) εξγαδφκελνπο θαη νη ζχδπγνη ησλ 

εξγαδφκελσλ απηψλ.  

4. Γηάξθεηα Γηαγσληζκνύ  

i) Ωο δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε έσο 

θαη ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 22:00 κ.κ. 

 

ii) Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, κεηά ηε ιήμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ή  λέαο εκεξνκελίαο, ε νπνία 

ζα νξηζηεί κεηά απφ ηπρφλ κεηάζεζε ή αιιαγή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

νη ζπκκεηνρέο δελ είλαη πιένλ δπλαηέο θαη νη ήδε γελφκελεο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο 

αλχπαξθηεο θαη νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ ηελ Γηνξγαλψηξηα 

Δηαηξία ΓΑΣΙΓΗ ή/θαη νπνηνλδήπνηε ηξίην. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπκκεηέρνληεο κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ απνδέρνληαη αλέθθιεηα φηη δελ απνθηνχλ δηθαίσκα ή 

απαίηεζε θαηά ηεο ΓΑΣΙΓΗ, νχηε λνκηκνπνηνχληαη λα δεηήζνπλ, είηε ηε ζπλέρηζε ηνπ 

ιήμαληνο δηαγσληζκνχ, είηε παξάδνζε ησλ κε παξαδνζέλησλ δψξσλ, είηε άιιε 

πεξαηηέξσ απνδεκίσζε.  

5. Σξόπνο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό θαη Αλάδεημεο Νηθεηώλ 

Γηαγσληζκνύ 
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Mε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην παξφλ (βι. ελδεηθηηθά ηνπο ππ’ αξ. 2 θαη 3 φξνπο) 

ζην δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο, αιιά θαη απνθιεηζηηθψο φζνη δειψζνπλ 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηηο θιεξψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο 

18/01/2016. 

6. Δπζύλε 

 

i) Η Γηνξγαλψηξηα Δηαηξία ΓΑΣΙΓΗ δελ επζχλεηαη ζε νηαδήπνηε πεξίπησζε γηα ηπρφλ 

άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο, δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ 

δηαθνπή, δπζιεηηνπξγία ή θαζπζηέξεζε, απφδνζε θαη γεληθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαη 

λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δψξνπ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ii) Δπίζεο, ε δηνξγαλψηξηα εηαηξία ΓΑΣΙΓΗ δελ ππέρεη νηαδήπνηε επζχλε, πνηληθή ή 

αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή ή ηξίην, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα  ηπρφλ  ζπκβεί θαη/ή 

δεκία θαη/ή βιάβε ζσκαηηθή ή πιηθή  ηπρφλ πξνθιεζεί ζε απηνχο, θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

δψξνπ, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.  

7. Γώξν 

 

i) Σν δψξν πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΓΑΣΙΓΗ είλαη ζπγθεθξηκέλν, πξνζσπηθφ θαη δελ 

δχλαηαη λα εμαξγπξσζεί ζε ρξήκα, νχηε λα αληαιιαγεί κε άιια δψξα. Φφξνη, ηέιε ή 

έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ δψξνπ βαξχλνπλ ην ληθεηή.  

ii) Η ΓΑΣΙΓΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνβνιήο ησλ ληθεηψλ (φλνκα, επψλπκν, ηφπν 

θαηνηθίαο) ζηα ΜΜΔ θαη ηε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, ρσξίο 

ηελ ππνρξέσζε πξφηεξεο ελεκέξσζεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο.  

 

iii) Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ 

θιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ δψξνπ.  

8. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα  

i) Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ηφζν γηα ηελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία 
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ηνλ αθνξνχλ ζε αξρείν πνπ ζα ηεξείηαη απφ ηε ΓΑΣΙΓΗ φζν θαη ηελ ρξήζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2472/1997, 

3471/2006 θαη 3917/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ζην πιαίζην ηεο 

δηελέξγεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ii) Όζνλ αθνξά ζηνπο ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζηνπο ηπρφλ επηιαρφληεο απηψλ, ε 

ΓΑΣΙΓΗ ελεκεξψλεη φηη ε ίδηα ζα επεμεξγαζζεί ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπο, πνπ ζα ζπιιέμνπλ απφ απηνχο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ληθεηψλ θαη ηε 

δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζηνπο φξνπο απηνχο, θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ.  

iii) Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ Γψξνπ θαη ηε ιήμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, νπνηαδήπνηε δεδνκέλα, 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή κε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ ληθεηψλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ 

ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα θαηαζηξέθνληαη, κε ηελ επηθχιαμε δηαηήξεζεο ησλ αλαγθαίσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ηεο ΓΑΣΙΓΗ κε ηνπο πειάηεο 

ηεο. 

v) ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ-ληθεηήο δελ επηζπκεί λα ζπλερηζηεί ε 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ Γηνξγαλψηξηα Δηαηξία ΓΑΣΙΓΗ ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ ή/ 

θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ή/ θαη λα 

δηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα κελ ηνπ απνζηέιιεηαη νπνηαδήπνηε πξνσζεηηθή ή 

άιιε επηθνηλσλία απφ ηε ΓΑΣΙΓΗ, παξφιν πνπ είρε πξνεγνπκέλσο παξάζρεη ηελ 

ζπγθαηάζεζή ηνπ ζρεηηθά, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσζηνπνηήζεη ηελ άξλεζή ηνπ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηθνηλσλψληαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζηε δηεχζπλζε info@gatidis.gr θαη ζην ηειέθσλν  23210 66356. 

9. Γηθαηώκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο 

Με ηελ ππνβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί λα παξαρσξεί ζηηο 

Γηνξγαλψηξηεο , άλεπ αληηηίκνπ εμ απηψλ, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

επί ηεο θσηνγξαθίαο πνπ έρεη ηξαβήμεη ν ίδηνο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζην 

Γηαγσληζκφ, ψζηε απηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ θσηνγξαθία ζηηο αλσηέξσ 

mailto:info@gatidis.gr
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αλαθεξφκελεο ηζηνζειίδεο/θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη φπνπ αιινχ ηπρφλ απαηηεζεί 

κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ηξφπν γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

10. Σξνπνπνίεζε Όξσλ – Γώξσλ  

Η Γηνξγαλψηξηα Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη νπνηεδήπνηε ηνπο φξνπο θαη ηα 

δψξα, λα αλαβάιεη ή θαη λα καηαηψζεη ην Γηαγσληζκφ θαη ηελ θιήξσζε, ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΓΑΣΙΓΗ δελ ζα ππέρεη νηαδήπνηε ππνρξέσζε 

γηα ηπρφλ απνδεκίσζε φζνλ αθνξά ζηνπο ηπρεξνχο, πνπ ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ 

θιήξσζε.  

11. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γσζηδηθία  

Οη παξφληεο φξνη θαη νη θάζε είδνπο ζπκβαηηθέο θαη εμσζπκβαηηθέο ζρέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη’ εθαξκνγή ηνπο δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Κάζε δηαθνξά 

ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζην κέιινλ, ππνβάιιεηαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

12. Απνδνρή ησλ όξσλ 

Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

ησλ παξφλησλ φξσλ.  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηψο θαη 

αλεπηθχιαθηα φηη: (α) ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή,(β) είλαη άλσ 

ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ, (γ) ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νχηε κεηψλεηαη 

θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο 

Γηνξγαλψηξηαο Δηαηξίαο ΓΑΣΙΓΗ, δεδνκέλνπ φηη ζε απηήλ ζα κεηέρνπλ κε ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο /ζηαζεξφ ή θηλεηφ ειηθία), (δ) ξεηψο 

ζπλαηλνχλ ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ε ΓΑΣΙΓΗ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (ηειέθσλν, 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ, (ε) παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπο 

ζηε ΓΑΣΙΓΗ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ  Γηαγσληζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ηνπ 

έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. 

Η ΓΑΣΙΓΗ επηθπιάζζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα δεκνζηεχζεη νπνηνδήπνηε 



 
 

 
 
 
 
 

  

7 

εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζη) παξέρνπλ ηε 

ζπγθαηάζεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπο γηα ηε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξφηεξεο ελεκέξσζεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Η 

ΓΑΣΙΓΗ επίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ 

θιήξσζε θαη ηελ απφδνζε ησλ δψξσλ. 

13. Αλάδεημε Νηθεηώλ 

1. Η αλάδεημε ησλ εηθνζηέλα (21) ζπλνιηθά ληθεηψλ θαη εηθνζηέλα (21)  αλαπιεξσκαηηθψλ 

ληθεηψλ (έλαλ ληθεηή θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ ληθεηή ζε θάζε θαηάζηεκα Γαηίδεο 

Fresh πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελέξγεηα) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηπραία επηινγή ιαρλνχ 

ζπκκεηνρήο απφ ππάιιειν ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο απφ ηελ θάιπε πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε θαηάζηεκα. 

 

2. Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΑΣΙΓΗ θαη ζηε 

facebook ζειίδα https://www.facebook.com/gatidisfresh θαη φπνπ αιινχ ηπρφλ θξηζεί 

πξφζθνξν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θιήξσζεο θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ ληθεηψλ. 

 

3. Μεηά ηελ θιήξσζε νη ληθεηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ηκήκα marketing ηεο 

ΓΑΣΙΓΗ κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ηεο ηαθηηθήο παξαιαβήο ηνπ δψξνπ ηνπο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηεί ν ληθεηήο εληφο 3 εκεξψλ ή δελ 

απνδερζεί ην έπαζιν ηφηε ληθεηήο ζα νξηζηεί ν αλαπιεξσκαηηθφο ληθεηήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Δάλ δελ απνδερζεί θαη απηφο ην έπαζιν ή δελ επηθνηλσλήζεη κε ηελ εηαηξία 

εληφο ηξηψλ εκεξψλ ην έπαζιν παχεη λα ηζρχεη. 

    

4. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ δψξνπ ζηνλ 

ληθεηή θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο  ΓΑΣΙΓΗ  παχεη λα πθίζηαηαη. Η 

ΓΑΣΙΓΗ δελ ππέρεη νχηε αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε κειινληηθή ππνρξέσζε έλαληη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. 

https://www.facebook.com/gatidisfresh
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5. Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ην έπαζιν πνπ απνθηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ 

κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηα πξφζσπα, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ. 

  

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Γηαγσληζκφο απνηειεί πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΑΣΙΓΗ. Ωο εθ ηνχηνπ ηζρχνπλ φινη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηε παξνρή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ 

αλαθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηεο ΓΑΣΙΓΗ κε ηνπο πειάηεο ηεο.  

 

7. Σν δψξν απνδίδεηαη πάληνηε ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

αληαιιάζζεηαη κε άιιν είδνο, νχηε δίδεηαη ε αμία ηνπ ζε ρξήκα, ή άιισο.  

 

8. Ο θάζε ληθεηήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα 

αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ηδίσο ιφγνπο: α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ 

απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη 

νπζηψδεηο, β)ζε πεξίπησζε πνπ παξαβηάζεη θάπνηνλ απφ ηνπο παξφληεο φξνπο. 


