
 1 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ TH AUTOVISION 

«ΟΛΟΙ AUTOVISION» 

 

Η ΑUTOVISION SAKAR A.E, Ρνβέξηνπ Γθάιιη 77, 16346, Κάησ Ηιηνχπνιε, 

δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, 

Γηαγσληζκφο) ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:  

 

1. Ωο δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε πεξίνδνο απφ 01/11/2016 έσο θαη 

31/12/2016. 

 

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη δηελεξγήζνπλ εληφο ηνπ 
παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηνλ ηερληθφ έιεγρν ηνπ Δπηβαηηθνχ 
Ιδησηηθήο Χξήζεο (Δ.Ι.Χ.) κεηθηνχ Βάξνπο έσο 3,5 ηφλσλ, ηνπ Φνξηεγνχ 
Ιδησηηθήο Χξήζεο κεηθηνχ Βάξνπο έσο 3,5 ηφλσλ, θαη δηθχθινπ, ζε έλα απφ ηα 
ΙΚΣΔΟ ηδηνθηεζίαο  ηεο AUTOVISION SAKAR A.E ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο 
(πλδεηήξηα νδφο Δζληθήο νδνχ Θεζ/λίθεο -  Χαιθηδηθήο κε Πεξαία Σ.Κ. 

57001) κε αξηζκφ εμνπζηνδφηεζεο 101, ζηελ Πνιίρλε Θεζζαινλίθεο 

(Πεξηθεξεηαθή Οδφο Θεζζαινλίθεο Ννζ. Παπαγεσξγίνπ & 424) κε αξηζκφ 

εμνπζηνδφηεζεο 157 θαη ζηελ Καηεξίλε (δηεχζπλζε 10o ρικ. Παιαηά Δζλ. 

Οδνχ Καηεξίλεο - Θεζζαινλίθεο Σ.Κ 60062) κε αξηζκφ εμνπζηνδφηεζεο 187. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ. 
Δμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηα ζηειέρε κέιε Γ., νη 

ππάιιεινη ησλ εηαηξεηψλ AUTOVISION SAKAR A.E, νη ζπλδεφκελνη κε απηήλ 
κε ζχκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, φπσο επίζεο θαη φισλ ησλ 
εηαηξεηψλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ Ιδησηηθψλ ΙΚΣΔΟ AUTOVISION, θαη ηεο 
δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο ADMINE Α.Δ., θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη ζπγγελείο 
απηψλ κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ' αίκαηνο. 

 
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ κφλνλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά  

πξφζσπα, ηδηνθηήηεο ησλ ειεγρζέλησλ νρεκάησλ, εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ 

ζηηο ξεηέο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηο ην εδ. γ΄ ηνπ φξνπ 2 αλσηέξσ θαη 

εηο ην εδ. β΄ηνπ φξνπ 8 θαησηέξσ.  

 

4. Σα Γψξα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ηα εμήο, ζσξεπηηθά:  

Α. Η αμία ησλ εηήζησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ νπνίνπ ν 

ηδηνθηήηεο δηελήξγεζε ηνλ ηερληθφ έιεγρν θαη γηα ην νπνίν φρεκα εθδφζεθε ην 

ληθεθφξν θιεξσζέλ Γειηίν ηερληθνχ Διέγρνπ.  

Ωο αλψηαην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ην Γψξν απηφ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 280€,.  

ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνρξενχηαη ζε ηέιε θπθινθνξίαο 2017 

κηθξφηεξεο αμίαο, ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην 

φρεκα, ν δε, ληθεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ AUTOVISION SAKAR 

ΑΔ ηελ απφδνζε ηνπ ηπρφλ ππνινίπνπ κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 

280€ .  

ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνρξενχηαη ζε ηέιε θπθινθνξίαο 2017 

κεγαιχηεξεο αμίαο, ζα θαηαβιεζεί ην maximoum πνζφ ησλ 280€, ν δε, 

ληθεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ AUTOVISION SAKAR AE  ηελ 

απφδνζε ηνπ φπνηνπ επηπιένλ, ησλ 280€, πνζνχ νθείιεηαη απφ απηφλ ζε 

εμφθιεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο 2017 ηνπ νρήκαηφο ηνπ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη σο αμία ηειψλ θπθινθνξίαο λννχληαη ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο ζηα νπνία ππνρξεψλεηαη ην φρεκα γηα ην έηνο 2017.   

 

Β. Η αμία αγνξάο ελφο εηήζηνπ βαζηθνχ παθέηνπ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

αζηηθήο επζχλεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο δηελήξγεζε ηνλ 

ηερληθφ έιεγρν θαη γηα ην νπνίν φρεκα εθδφζεθε ην ληθεθφξν θιεξσζέλ Γειηίν 

ηερληθνχ Διέγρνπ.  

Ωο αλψηαην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ην Γψξν απηφ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 270€.  

ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνρξενχηαη ζε εηήζην βαζηθφ παθέην 

αζθαιίζηξσλ κηθξφηεξεο αμίαο, ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο αμίαο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην φρεκα, ν δε, ληθεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ 

AUTOVISION SAKAR ΑΔ ηελ απφδνζε ηνπ ηπρφλ ππνινίπνπ κέρξη 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 270€ .  

  

ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνρξενχηαη ζε βαζηθφ παθέην αζθαιίζηξσλ 

κεγαιχηεξεο αμίαο, ζα θαηαβιεζεί ην maximoum πνζφ ησλ 270€,  ν δε, 

ληθεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ AUTOVISION SAKAR AE  ηελ 

απφδνζε ηνπ φπνηνπ επηπιένλ, ησλ 270€, πνζνχ νθείιεηαη απφ απηφλ ζε 

εμφθιεζε ηνπ βαζηθνχ παθέηνπ αζθαιίζηξσλ ηνπ νρήκαηφο ηνπ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη σο βαζηθφ παθέην αζθαιίζηξσλ νξίδεηαη ην βαζηθφ 

παθέην αζθάιεηαο αζηηθήο επζχλεο, πνπ δελ πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο 

θαιχςεηο (φπσο π.ρ. ίδηεο δεκίεο, ζξαχζε θξπζηάιισλ, νδηθή βνήζεηα θ.α.). 

Σπρφλ ηέηνηεο πξφζζεηεο θαιχςεηο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ ηνλ 

ληθεηή - ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο.  

 

Γ. Η αμία δηελέξγεηαο ελφο εκπξφζεζκνπ αξρηθνχ ή πεξηνδηθνχ ηερληθνχ 

ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο ηνπ νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο δηελήξγεζε ηνλ ηερληθφ έιεγρν 

θαη γηα ην νπνίν φρεκα εθδφζεθε ην ληθεθφξν θιεξσζέλ Γειηίν ηερληθνχ 

Διέγρνπ. 

Ωο αλψηαην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ην Γψξν απηφ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 50€, 

πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ αμία ελφο εκπξφζεζκνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ, φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ.   

ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνρξενχηαη ζε ηερληθφ έιεγρν κηθξφηεξεο 

αμίαο, ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην φρεκα, ν δε, 

ληθεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ AUTOVISION SAKAR ΑΔ ηελ 

απφδνζε ηνπ ηπρφλ ππνινίπνπ κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 50€  .  

Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη σο ηερληθφο έιεγρνο λνείηαη νπνηνζδήπνηε αξρηθφο ή 

πεξηνδηθφο ηερληθφο έιεγρνο, θαη γηα φρεκα πνπ πξνζθνκίδεηαη εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο. ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ δελ πεξηιακβάλεηαη 

ηπρφλ επηπιένλ θφζηνο πνπ θαιχπηεη ην παξάβνιν εθπξνζέζκνπ ζε 

πεξίπησζε εθπξφζεζκεο πξνζέιεπζεο γηα ηερληθφ έιεγρν. 

 

 

5. Η αμία ηνπ δψξνπ αλά ληθεηή δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

εμαθνζίσλ επξψ (600€), πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην άζξνηζκα ησλ maximoum 

πξνβιεπφκελσλ πνζψλ ησλ ηξηψλ (Α,Β,Γ) επηκέξνπο δψξσλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή αμία ηνπ 
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αζξνίζκαηνο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, βαζηθψλ αζθαιίζηξσλ θαη ειέγρνπ 

ΚΣΔΟ ηνπ νρήκαηνο ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 600€, απηφ (ήηνη ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ 600€) ζα είλαη θαη ην πνζφ πνπ ζα ιάβεη σο έπαζιν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ν θάζε ληθεηήο - ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο.  

 

6. Σν δψξν ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο κε ηε κνξθή 

δίγξακκεο επηηαγήο εθδφζεσο εηο δηαηαγή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, θαη εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο επηηαγήο ην αξγφηεξν έσο ηηο 28.02.2017.  

 

7. Διαδικαζία σμμεηοτής ζηον Διαγωνιζμό: 

ηνλ Γηαγσληζκφ ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη νπνηνζδήπνηε δηελεξγεί ηνλ 

ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ηνπ ζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο ΙΚΣΔΟ ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο AUTOVISION 

SAKAR A.E., απφ ηελ 01/11/2016 έσο θαη 31/12/2016. 

 

8. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ είλαη ε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθνχ ειέγρνπ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

01/11/2016 έσο θαη 31/12/2016, πνπ απνδεηθλχεηαη θαη πηζηνπνηείηαη κε ηελ 

έθδνζε ηνπ αληηζηνίρνπ Γειηίνπ Σερληθνχ Διέγρνπ ηνπ νρήκαηνο ηνπ, ην 

νπνίν θέξεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνηππσκέλν 

κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ. Δμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία δειηία ηερληθνχ 

ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζε επαλειέγρνπο, Κξαηηθά νρήκαηα θαη νρήκαηα πνπ 

ηεινχλ ππφ θαζεζηψο ελ ηζρχ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), θαζψο θαη 

ηα νρήκαηα ηδηνθηεζίαο εηαηξεηψλ ελνηθηάζεσο ζηφινπ απηνθηλήησλ. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θιήξσζε κε βάζε ηνλ 

πξνηππσκέλν αχμνληα αξηζκφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Γειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ. 

Η θιήξσζε ζα αθνξά ζε ηερληθνχο ειέγρνπο Δπηβαηηθψλ Ιδησηηθήο Χξήζεο 

(Δ.Ι.Χ.) θαη Φνξηεγψλ (Φ.Ι.Χ.) κεηθηνχ βάξνπο έσο 3,5 ηφλσλ, θαη 

κνηνζπθιεηψλ ησλ νπνίσλ ν ηερληθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 01/11/2016 έσο θαη 31/12/2016. 

 

9. Η θιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ 6 ληθεηέο θαη 12 

επηιαρφληεο ζα  πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε  10 Ιαλνπαξίνπ 2017 ψξα 12.00 

παξνπζία ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Νηθφιανπ Ι. Φ. Νάζια ή αλαπιεξσηή απηνχ, 

ζηελ έδξα ηνπ Μεηξνπφιεσο 15, ΣΚ 54624, Θεζζαινλίθε. Η θιήξσζε ζα 

δηελεξγεζεί παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ησλ ΚΣΔΟ θπξίνπ Νηθνιαΐδε ηέθαλνπ, 

θαζψο θαη ηεο ππεχζπλεο ινγηζηεξίνπ θαο Γηαθνπβάθε Γήκεηξαο. 

 

10. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θιήξσζεο, γηα θάζε έλα ππνθαηάζηεκα ΚΣΔΟ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ δχν δηαθξηηέο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηνπο 

δχν κήλεο δηάξθεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδε, κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

Ννέκβξην θαη κηα γηα ην Γεθέκβξην. Κάζε βάζε δεδνκέλσλ ζα αληηζηνηρεί ζε 

θάζε ππνθαηάζηεκα ΚΣΔΟ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο, θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο πξνηππσκέλνπο αξηζκνχο δειηίσλ 

ηερληθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην αληίζηνηρν ΚΣΔΟ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 01/11/2016 έσο θαη 31/12/2016 θαη αθνξνχλ ειέγρνπο ζε 

δίθπθια, επηβαηηθά νρήκαηα (Ι.Χ) θαη θνξηεγά νρήκαηα (Ι.Χ) κεηθηνχ βάξνπο 

έσο 3,5 ηφλσλ.  
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Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα θιεξσζνχλ ως νικηηές αλά 

ππνθαηάζηεκα ΚΣΔΟ δχν αξηζκνί δειηίσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ αξηζκφ  

αλά κήλα. Δπίζεο ζα θιεξσζνχλ αλά ππνθαηάζηεκα ΚΣΔΟ ως επιλατόνηες 

4 αξηζκνί δειηίσλ πνπ ηζνδπλακνχλ ζε 2 αξηζκνχο δειηίσλ αλά κήλα 

(Ννέκβξην, Γεθέκβξην). 

 

11. Μεηά ηελ θιήξσζε θαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή, νη ληθεηέο ζα θιεζνχλ ηειεθσληθά ζηα ηειέθσλα 

επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ππνδείμεη ζην ΙΚΣΔΟ φπνπ ειέγρηεθε ην φρεκα ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ εληφο 5 (πέληε) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (ηαπηφηεηα, άδεηα θπθινθνξίαο, 

απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο, ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζε 

πεξίπησζε εηαηξεηψλ, θιπ). Σα ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ. Η επηινγή νπνηνπδήπνηε απφ 

ηνπο ηπρεξνχο ληθεηέο ηεο θιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα αθπξσζεί 

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, αθφκα θαη ζε απηφ ηεο παξάδνζεο 

θαη παξαιαβήο ησλ δψξσλ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

(α.) εάλ ε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ππνδείμεη 

ζην ΙΚΣΔΟ φπνπ δηελεξγήζεθε ν ηερληθφο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο ηνπ, γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπ, εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ, απνβεί 

άθαξπε, 

(β.) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

ζπκθσλεζείζα εκέξα. 

(γ.) Δάλ δελ πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ηνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ ηπρεξψλ ηεο θιήξσζεο. 

 

12. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ελφο ληθεηή, ζα επηρεηξείηαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

θαηά ζεηξά επηιαρφληεο. 

 

13. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γψξσλ νη ληθεηέο ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ζρεηηθή 

δήισζε απνδνρήο ηνπ δψξνπ θαη λα παξαζρέζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ 

ζα ηνπο δεηεζνχλ θαζψο θαη λα ππνγξάςνπλ θάζε απαξαίηεην εθ ηνπ λφκνπ 

δηθαηνινγεηηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απφδνζε ηνπ δψξνπ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζε απηνχο. 

 

14. Η AUTOVISION δηθαηνχηαη λα κελ απνδψζεη δψξν ζε ληθεηή ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

Γηαγσληζκφ. 

   

15. Η παξάδνζε ηνπ δψξνπ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

AUTOVISION SAKAR A.E. θαη ε νπνία ζα είλαη ακνηβαίαο απνδνρήο. Σφπνο  

παξάδνζεο ζα είλαη ην ΙΚΣΔΟ ζην νπνίν εθδφζεθε ην θιεξσζέλ δειηίν 

ηερληθνχ ειέγρνπ. 

 

16. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ε AUTOVISION SAKAR A.E. γηα ηπρφλ 

άκεζεο ή έκκεζεο δεκίεο, δαπάλεο θαη έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 
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ηπρφλ δηαθνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ή απφ δπζιεηηνπξγία ή νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία ζρεηηθά κε ηα Γψξα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ιδίσο σο πξνο ην δψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ε επζχλε ηεο AUTOVISION SAKAR A.E. έλαληη ησλ ληθεηψλ 

εμαληιείηαη ζηελ ρξεκαηηθή αμία ησλ 600€. 

 

17. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη ή εθρσξνχληαη απφ ηνλ 

θιεξσζέληα πξνο νηνλδήπνηε ηξίην.  

 

18. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, κεηά ηε ιήμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ 31/12/2016 ή κεηά 

απφ ηπρφλ ζχληκεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηνχ, νη ζπκκεηνρέο δελ ζα 

είλαη πιένλ δπλαηέο θαη νη ηπρφλ ήδε γελφκελεο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο 

αλχπαξθηεο θαη νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ 

νπνηνλδήπνηε, ζεσξνχκελεο λνκίκσο αλαθιεζείζεο θαη απηνδηθαίσο 

αλχπαξθηεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ 

απνδέρνληαη αλέθθιεηα φηη δελ απνθηνχλ δηθαίσκα ή απαίηεζε θαηά ηεο 

AUTOVISION SAKAR A.E, νχηε λνκηκνπνηνχληαη λα δεηήζνπλ είηε ηε 

ζπλέρηζε ηνπ ιήμαληνο Γηαγσληζκνχ, είηε άιιε πεξαηηέξσ απνδεκίσζε. 

 

19. Η AUTOVISION SAKAR A.Δ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη/αθπξψζεη 

νπνηεδήπνηε ηνλ Γηαγσληζκφ, ή λα  αληηθαηαζηήζεη ηα Γψξα, κε δψξα άιιεο 

ή ίζεο αμίαο ή λα κεηαβάιιεη ηελ ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα ή/θαη νπνηνλδήπνηε 

φξν απηνχ νπνηεδήπνηε, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο. 

 

20. Η έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο. Οη ζπκκεηέρνληεο  κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ, παξέρνπλ ζηελ AUTOVISION SAKAR 

A.E ηε ζπλαίλεζε γηα ηε ρξήζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ηνπο αθνξνχλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θιήξσζε. 

 

21. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ 

Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο AUTOVISION 

SAKAR A.E παχεη λα πθίζηαηαη. Η AUTOVISION SAKAR A.E δελ 

αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηψο ζηνπο παξφληεο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ.   

 

22. Οη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ληθεηψλ 

(νλνκαηεπψλπκν, θηλεηφ ηειέθσλν, ΑΦΜ, Αξηζκφο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

θηι) ζα θαηαηεζνχλ ζην ζπκβνιαηνγξάθν Νηθφιαν Ι. Φ. Νάζια», ζηελ έδξα 

ηνπ Μεηξνπφιεσο 15,  Σ.Κ.54624, Θεζζαινλίθε. 

 

23. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη επίζεο δηαζέζηκνη ζηε ηζηνζειίδα 

http://kteothessaloniki.gr. 

 

24. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ εξκελεχεηαη σο αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ 

παξαπάλσ φξσλ ζπκκεηνρήο. 

 

http://thessaloniki.autovision.gr/
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25. Η AUTOVISION SAKAR A.E δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψλεη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηζηνζειίδαο kteothessaloniki.gr θαζψο θαη κε 

νπνηνλδήπνηε κέζν επηθνηλσλίαο θξίλεη απαξαίηεην ηα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ. 

Με ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ζπκκεηέρνληεο δίδνπλ ηε ξεηή θαη 

αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ 

ηνπο, ηε θσηνγξάθεζή ηνπο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ θαη ηελ πξνβνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ Γειηίνπ ηχπνπ ζηα Μέζα. 

 

26. Σήρηζη Αρτείοσ Δεδομένων Προζωπικού Υαρακηήρα (Ν. 2472/97) 

 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπιιέγεη, δηαηεξεί ζε αξρείν 

θαη επεμεξγάδεηαη ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “AUTOVISION 

SAKAR A.E. ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΛΔΓΧΟ ΟΧΗΜΑΣΩΝ – 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ” (Γ.Σ. “AUTOVISION SAKAR A.E.”), δηεχζπλζε Ρνβέξηνπ 

Γθάιιη 77, 16346 Κ. Ηιηνχπνιε Αηηηθήο, ηει. 210 9966127, fax 210 9914318. 

θνπφο ηεο ζπιινγήο, δηαηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ AUTOVISION SAKAR A.E. είλαη ε ππνζηήξημε, 

πξνψζεζε θαη εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. Η AUTOVISION SAKAR A.E. δηθαηνχηαη λα 

δηαβηβάδεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλδεδεκέλεο κε 

απηή επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθήο θαη 

κεραλνγξαθηθήο εμππεξέηεζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. Η AUTOVISION SAKAR A.E. 

δηθαηνχηαη επίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, λα επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απηά θαη λα ηα 

δηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο, ηελ έξεπλα αγνξάο ή άιιε παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

πξνψζεζε απφ απφζηαζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο. ε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ πνπ ζα 

απεπζχλεη ζηελ AUTOVISION SAKAR A.E. (νδφο Ρνβέξηνπ Γθάιιη 77, 16346 

Κ. Ηιηνχπνιε Αηηηθήο, ηει. 210 9966127). 


