
Όροι χρήσης  
Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας 
"diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

1.Η προσφερόμενη υπηρεσία 
Σκοπός της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr" είναι η παρακολούθηση για λογαριασμό του 
χρήστη και η ενημέρωση του τελευταίου για τις προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών  
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνάδουν με τη δραστηριότητα της επιχείρησής 
του, μέσω των πηγών πληροφόρησης diavgeia.gr, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και Εφημερίδα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (TED). Η υπηρεσία " diagonismoi-dimosiou.gr " αναζητεί τις τρέχουσες δημόσιες 
προκηρύξεις για τις οποίες ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο χρήστη, σύμφωνα με τα κριτήρια 
αναζήτησής του.    

2.Δεδομένα Παρόχου 
• Επωνυμία: Közbeszerzés Figyelő Kft. 
• Τοποθεσία: HUNGARY, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196. 
• Όνομα εκπροσώπου: János Rovnyai 
• E-mail: info@diagonismoi-dimosiou.gr 
• ΑΦΜ : HU14504208 
• Τράπεζα: Sberbank Hungary 
• SWIFT: MAVOHUHB 
• Αριθμός τραπεζικού λογ/μού: HU94 14100024-34391248-01000007 

3. Γενικοί όροι χρήσης 
3.1. Μετά την εγγραφή - για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο - ο χρήστης 
μπορεί να καθορίσει ορισμένα κριτήρια ή χώρες. Κατόπιν θα πληροφορείται για τις δημόσιες 
προκηρύξεις που ανακοινώνονται για τα κριτήρια αυτά ή σε αυτές τις χώρες.  3.2. Σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των κριτηρίων αναζήτησης, αποστέλλονται στις καθορισμένες 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών. Στο e-mail, 
ο χρήστης λαμβάνει το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων, όχι μόνο τους συνδέσμους τους. 
Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα αναζήτησης 
και να παρακολουθεί την πορεία των δημόσιων διαγωνισμών. Στην σελίδα, υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αναζητήσεων για τις προκηρύξεις και προβολής των 
τελευταίων διαγωνισμών για τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και όταν προκύψουν νέες 
προκηρύξεις διαγωνισμών, οι σύνδεσμοι των τελευταίων εμφανίζονται την ίδια στιγμή.   

3.3. Ο χρήστης λαμβάνει τις ενημερώσεις του συστήματος σχετικά με τις δημόσιες 
προκηρύξεις που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησής του. Ο πάροχος 
αποστέλλει στο χρήστη τις ενημερώσεις για τις νέες προκηρύξεις, αυτόματα, στην 



καθορισμένη διεύθυνση e-mail. Στο χρήστη αποστέλλονται μόνο νέες ενημερώσεις, σε 
συνάρτηση με τις καθορισμένες ρυθμίσεις αναζήτησης.    
3.4. Η ανάλυση του περιεχομένου των προκηρύξεων σε αληθινό χρόνο γίνεται με αλγόριθμους 
και για την απόδοση της ανάλυσης, ο πάροχος δεν φέρει ευθύνη.    

3.5. Ο χρήστης, για τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να καταβάλει το ποσό συνδρομής με 
βάση το χρόνο συνδρομής που θα επιλέξει. Η αμοιβή καταβάλλεται εκ των προτέρων μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο περιβάλλον 
διαχείρισης της ιστοσελίδας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα καταβολής του ποσού συνδρομής, 
για λογαριασμό της υπηρεσίας diagonismoi-dimosiou.gr με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή 
λογαριασμό Paypal. Με την εγγραφή, ο χρήστης συμφωνεί με τον πάροχο και αποδέχεται τα 
τέλη όπως αυτά αναγράφονται στην φόρμα προτιμολόγησης (proforma invoice). Ο χρήστης 
λαμβάνει τη φόρμα προτιμολόγησης (proforma invoice) που εκδίδεται από τον πάροχο της 
υπηρεσίας, στην προκαθορισμένη διεύθυνση e-mail ως συνημμένο αρχείο σε μορφή PDF. 
Μέχρι την καταβολή του ποσού συνδρομής, ο πάροχος της υπηρεσίας, έχει το δικαίωμα να 
περιορίσει την πρόσβαση του χρήστη στην υπηρεσία.    

3.6. Η σύμβαση ισχύει για το τέλος που καταβάλλεται και τη συγκεκριμένη προθεσμία. Η λήξη 
της σύμβασης θα πρέπει να παρακολουθείται από την υπηρεσία, στην οποία ανήκει το 
περιβάλλον διαχείρισης. Στο τέλος της καθορισμένης προθεσμίας, ο πάροχος παρακολουθεί 
τις ανακοινώσεις των προκηρύξεων (παρατήρηση των δημοσιεύσεων στις ευρωπαϊκές χώρες, 
αποστολή σχετικών ενημερώσεων μέσω e-mail, προβολή των στοιχείων στην επιφάνεια του 
αρχείου της υπηρεσίας), ενώ ο εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει σε ισχύ. Η σύμβαση θα 
πρέπει να επεκταθεί και στον τρόπο χρέωσης, όπως αυτός αναφέρεται στο περιβάλλον 
διαχείρισης της υπηρεσίας. (τραπεζικό έμβασμα, λογαριασμός Paypal, χρέωση πιστωτικής 
κάρτας).   

3.7. Βάσει της σχετικής οδηγίας 2002/38/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τιμολόγια που 
εκδίδονται σε εταιρείες που φορολογούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλά εκτός 
Ουγγαρίας) δεν χρεώνεται φόρος προστιθέμενης αξίας. Επίσης, δεν χρεώνεται φόρος 
προστιθέμενης αξίας στην περίπτωση φυσικών προσώπων με κατοικία εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εταιρειών που φορολογούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

3.8. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, για στατιστικούς λόγους, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
που διαθέτει στο σύστημά του και αφορούν στον εκάστοτε χρήστη.   

3.9. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει την υπηρεσία σε χρήστη, από τη 
στιγμή που αναγνωρίζει την υποψία παραβίασης ή κατάχρησης των όρων χρήσης.    

3.10. Ο χρήστης αποδέχεται τα παραπάνω δικαιώματα του παρόχου της υπηρεσίας και τη 
χρήση ένδικων μέσων, σε περίπτωση παραβίασης αυτών. Για σχετικές ζημιές ή άλλες 
δυσμενείς επιπτώσεις στον πάροχο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.    



3.11. Ο πάροχος εργάζεται για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά δεν εγγυάται 
για τη συνέχισή της. Επιπλέον, ο πάροχος διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αναστείλει την 
παροχή των υπηρεσιών. Για την αποτυχία της υπηρεσίας, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος.  3.12. Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν 
πλήρως την υπηρεσία.  Στην περίπτωση που οι εγγεγραμένοι χρήστες Οργανισμών, επιθυμούν 
να αποστέλλονται τα στοιχεία εκτός από την καθορισμένη διεύθυνση e-mail και σε 
διαφορετικούς παραλήπτες (3 επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μπορούν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής μόνο στα μέλη ή τους υπαλλήλους τους.    
Οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μόνο στην προσωπική τους διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταπωλεί την υπηρεσία σε 
χρήση από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των κοινοποιήσεων της υπηρεσίας σε 
τρίτο πρόσωπο.    

Σε περίπτωση παραβίασης του σημείου 3.12. (Δηλαδή, αν η υπηρεσία χρησιμοποιείται από 
πολλά άτομα - οργανισμούς, ή στην περίπτωση των ιδιωτών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
πολλά άτομα, ή αν ο χρήστης προωθεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας που παρέχεται σε άλλους 
οργανισμούς), ο πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία αμέσως. Επιπλέον, ο 
χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε στον πάροχο.    

4. Εγγραφή/Συνδρομή 
4.1. Για την αποδοτικότερη παρακολούθηση της υπηρεσίας, θα πρέπει να εγγραφείτε στην 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Κατά την εγγραφή, παρουσιάζονται δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο.    

4.2. Τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας, κατά την εγγραφή, 
πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:    

• E-mail διεύθυνση του χρήστη 

• Επωνυμία της εταιρείας 

• Ιδιότητα της εταιρείας 

• Διεύθυνση χρέωσης της εταιρείας 

• ΑΦΜ της εταιρείας 

• ΔΟΥ της εταιρείας 

• Όνομα του προσώπου επικοινωνίας 

• E-mail διεύθυνση του προσώπου επαφής 

• Τρόπος πληρωμής του τέλους συνδρομής (PayPal, χρέωση πιστωτικής κάρτας, 
μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος) 

• Έχετε συνδρομή σε άλλη υπηρεσία παρακολούθησης γνωστοποιήσεων για 
διαγωνισμούς του Δημοσίου; 



4.3. Ο χρήστης καλείται να καθορίσει κατά την εγγραφή το λεγόμενο "Επιχειρηματικό 
Προφίλ". Το "Επιχειρηματικό Προφίλ" αναφέρεται στο πεδίο ενδιαφέροντος της εταιρείας σε 
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις. Μετά την καταβολή του τέλους συνδρομής, ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας diagonismoi-dimosiou.gr, να επιλέξει ή 
να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό προφίλ αναζήτησης ή να περιλαμβάνει το  
«επιχειρηματικό προφίλ», το οποίο είχε επιλεγεί από τη λίστα που παρέχεται από τον πάροχο 
της υπηρεσίας.    

4.4. Κατά την εγγραφή ο χρήστης συμφωνεί ότι ο χειριστής της υπηρεσίας αποθηκεύει τα 
δεδομένα του και τη διεύθυνση IP του, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση.  4.5. Η 
εγγραφή και η σύμβαση μεταξύ παρόχου και χρήστη είναι συνταγμένα στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που δίνονται κατά την εγγραφή μπορούν ανά 
πάσα στιγμή, να ανακτηθούν και να τροποποιηθούν, εάν είναι απαραίτητο.    

5.Τιμές και όροι πληρωμής 
5.1. Για τη χρήση της υπηρεσίας ο Χρήστης υποχρεούται να καταβάλει τη συνδρομή του 
τιμοκαταλόγου του Παραρτήματος 15 των Όρων Χρήσης ανάλογα με τον χρόνο συνδρομής 
(εξαίρεση αποτελεί η Δοκιμαστική Περίοδος της παραγράφου 6.1).   

5.2. Η συνδρομή καταβάλλεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, PayPal ή online πληρωμής με 
τραπεζική κάρτα.   

5.3. Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος ο Πάροχος εκδίδει προτιμολόγιο για το τίμημα της 
συνδρομής. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει τοπροτιμολόγιο. Η 
προθεσμία εξόφλησης ορίζεται σε τουλάχιστον 8 ημέρες από την έκδοση του προτιμολογίου.   

5.4. Με την εγγραφή του ο Χρήστης συναινεί όπως ο Πάροχος εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο 
για τις συνδρομές. Εντός 15 το πολύ τραπεζικών ημερών από τη λήψη του εμβάσματος ο 
Πάροχος εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο για την πληρωμή.Ο Χρήστης λαμβάνει το 
ηλεκτρονικό τιμολόγιο, που εκδόθηκε από τον Πάροχο, στη διεύθυνση e-mail που 
δήλωσε,μετη μορφή συνημμένου, σε μορφή PDF.   

5.5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληρωμής της παραγράφου 5.3. από τον  
Χρήστη, ο Πάροχος αποκτά το δικαίωμα της αναγκαστικής είσπραξης της οφειλής. Ο 
Χρήστης λαμβάνει υπό σημείωση ότι η αναγκαστική είσπραξη του μη καταβληθέντος 
αντίτιμου υπηρεσίας και των αναλογούντων τόκων υπερημερίας θα ανατεθεί σε εισπρακτική 
εταιρεία. Ο Πάροχος θα επιβαρύνει τον Χρήστη με τα έξοδα που θα προκύψουν από την 
είσπραξη της οφειλής. Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι τον βαρύνουν οποιαδήποτε 
δικαιολογημένα και εύλογα έξοδα που θα προκύψουν από την είσπραξη της οφειλής. Εφόσον 
εξόφλησε την οφειλή του από την παρασχεθείσα υπηρεσία, αλλά δεν κατέβαλε τα 
παρεπόμενα έξοδα, θα τα τακτοποιήσει βάσει του τιμολογίου που θα υποβάλει ο Πάροχος.     



5.6. Ο Χρήστης λαμβάνει υπό σημείωση ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης του 
προτιμολογίου ο εκδότης του προτιμολογίου δικαιούται να χρεώσει τον νόμιμο τόκο για 
τοχρονικό διάστημα υπερημερίας.   

6. Περίοδος συνδρομής, δοκιμαστική περίοδος 
6.1. Ο Πάροχος προσφέρει Δοκιμαστική Περίοδο για τη δωρεάν δοκιμή της υπηρεσίας. Με 
το πέρας της δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου ο Πάροχος αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή 
στη διεύθυνση e-mail του Χρήστη (το μήνυμα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί αν εντός μιας (1) 
ώρας από την αποστολή του το σύστημα δεν επιστρέφει μήνυμα λάθους), στην οποία ο 
Χρήστης δηλώνει αν θέλει ή όχι να κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω συνδρομής.Αν η δήλωση 
σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή δεν φθάσει το αργότερον την 3η εργάσιμη ημέρα από τη 
λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου, ο Πάροχος θα θεωρήσει ότι η παραγγελία έχει 
πραγματοποιηθεί και η σύμβαση έχει συναφθεί, με αποτέλεσμα να αποκτήσει δικαίωμα για 
το τίμημα της 12μηνης συνδρομής του πακέτου που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις που 
πραγματοποίησε ο Χρήστης κατά τη Δοκιμαστική Περίοδο (αριθμός προφίλ αναζήτησης).   

6.2. Η συνδρομή έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα που αναλογεί στο τίμημα που 
καταβλήθηκε για την υπηρεσία (εφεξής «Περίοδος Συνδρομής» ). Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Συνδρομής μέσω του περιβάλλοντος 
διαχείρισης της Υπηρεσίας.   

6.3. Το αργότερον 30 ημέρες πριν από την τελευταία ημέρα της, η Περίοδος Συνδρομής 
ανανεώνεται αυτόματα για χρονική διάρκεια ίση με την τρέχουσα Περίοδο Συνδρομής του 
Χρήστη, με πρώτη ημέρα την επομένη της λήξης της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής (π.χ.   
αν ο Χρήστης έχει συνδρομή 6 μηνών που λήγει στις 31.07.2014, στις 01.07.2014  
ανανεώνεται αυτόματα η Περίοδος Συνδρομής ως τις 31.01.2015).   
Η αυτόματη ανανέωση χρεώνεται στην εκάστοτε τιμή καταλόγου του προηγούμενου 
συνδρομητικού πακέτου.   
Ο Πάροχος αποστέλλει το προτιμολόγιο για την ανανέωση 30 ημέρες πριν από τη λήξη της 
τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο 
Χρήστης κατά την εγγραφή (με προθεσμία πληρωμής 30 ημερών).   

7. Διάρκεια και λήξη της σύμβασης 
7.1. Η σύμβαση ορίζεται ορισμένου χρόνου.  

7.2. Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο με 
έγγραφη καταγγελία προς το άλλο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία θα επιδοθεί 
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος 31 ημέρες, το αργότερον, πριν από το πέρας της τρέχουσας 
Περιόδου Συνδρομής (δηλ. της περιόδου, η συνδρομή της οποίας έχει καταβληθεί από τον 



Χρήστη την τελευταία φορά). Αν η καταγγελία επιδοθεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος μετά 
το χρονικό όριο των 31 ημερών πριν από το πέρας της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής (δηλ. 
π.χ. 30 ημέρες πριν από το πέρας της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής), η προθεσμία 
καταγγελίας θα λήξει με το πέρας της επόμενης Περιόδου Συνδρομής.   

7.3. Ο Πάροχος δικαιούται νακαταγγείλει εγγράφως και αμέσως τη Σύμβαση, με ισχύ από της 
επίδοσης της καταγγελίας, εφόσον   
-ο Χρήστης παραβίασε οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στους παρόντες 
Γενικούς Όρους Σύμβασης,   
- αποδειχθεί, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Πάροχο, ότι έπαυσε να υφίσταται η 

δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα ή σε μέρος των δεδομένων που 
διαβιβάζει η υπηρεσία Diagonismoi-dimosiou.gr,   

- ο Χρήστης τελεί υπό αναγκαστική εκκαθάριση,   
- ο Χρήστης έχει καταστεί υπερήμερος περί την πληρωμή του αντιτίμου των παρεχόμενων 

από την Diagonismoi-dimosiou.gr υπηρεσιών ούτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις πληρωμές 
μετά τη λήξη της προθεσμίας 30 ημερών που τάχθηκε από την Εταιρεία με έγγραφη όχλησή 
της,   

Αν προκύψει κάποιος από τους λόγους της άμεσης καταγγελίας της Σύμβασης, όπως 
αναφέρονται παραπάνω, ο Πάροχος δικαιούται να τερματίσει την πρόσβαση στην παροχή της 
Υπηρεσίας Diagonismoi-dimosiou.gr.   

8. Όροι χρήσης σε περίπτωση αλλαγής παρόχου 
8.1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μας οι οποίοι έχουν παράλληλα συνδρομή σε άλλο πάροχο 
που προσφέρει παρακολούθηση γνωστοποιήσεων για διαγωνισμούς του Δημοσίου και 
δήλωσαν το γεγονός αυτό κατά την εγγραφή σε online μορφή ή το απέδειξαν αργότερα με την 
προσκόμιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίου, έχουν δικαίωμα να κάνουν 
χρήση των εκπτώσεων λόγω αλλαγής παρόχου.   

 8.2. Ο Πάροχος προσφέρει Δοκιμαστική Περίοδο 7 ημερών για τη δωρεάν δοκιμή της 
υπηρεσίας. Με το πέρας της δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου ο Πάροχος αποστέλλει 
ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση e-mail του Χρήστη (το μήνυμα θεωρείται ότι έχει 
αποσταλεί αν εντός μιας (1) ώρας από την αποστολή του το σύστημα δεν επιστρέφει μήνυμα 
λάθους), στην οποία ο Χρήστης δηλώνει αν θέλει ή όχι να κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω 
συνδρομής.Αν η δήλωση σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή δεν φθάσει το αργότερον την 3η 
εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου, ο Πάροχος θα θεωρήσει ότι η 
παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί και η σύμβαση έχει συναφθεί, μεαποτέλεσμα να αποκτήσει 
δικαίωμα γιατο τίμημα της 12μηνης συνδρομής του πακέτου που αντιστοιχεί στιςρυθμίσεις 
που πραγματοποίησε ο Χρήστης κατά τη Δοκιμαστική Περίοδο (αριθμός προφίλ 
αναζήτησης).    



8.3. Η περίοδος εκπτώσεων λόγω αλλαγής παρόχου ισχύει για τη διάρκεια της έγκυρης 
συνδρομής που υφίσταται στον άλλον πάροχο και για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία 
λήξης της συνδρομής αυτής.   
8.4. Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι του λογαριασμού χρήστη, μπορούν να κάνουν 
χρήση των εκπτώσεων λόγω αλλαγής παρόχου μόνο μία φορά, χωρίς δυνατότητα 
ανανέωσης.   

9.Ευθύνη για το φιλοξενούμενο περιεχόμενο 
9.1. Μέσω της Υπηρεσίας Diagonismoi-dimosiou.gr ο Πάροχος διευκολύνει απλώς την 
πρόσβαση στις γνωστοποιήσεις των διαγωνισμών του Δημοσίου, χωρίς ο ίδιος να παρέχει 
περιεχόμενα ή να συμμετέχει στην κατάρτιση ή επιμέλεια των περιεχομένων που διαβιβάζει. 
Ως εκ τούτου, ο Πάροχος ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πληροφορίες οι οποίες φιλοξενούνται 
μέσω της υπηρεσίας που παρέχει και ιδίως για την ακρίβεια ή την ορθότητά τους.   

9.2. Στα πλαίσια της Υπηρεσίας Diagonismoi-dimosiou.gr, ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες 
αναζήτησης, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 2, ΕΔ. LD του Νόμου CVIII του 2001 
περί ορισμένων θεμάτων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών (καλουμένου εφεξής «Νόμος περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου»). 
Συνεπώς, ο Πάροχος δεν υποχρεούται να ελέγχει τις πληροφορίες οι οποίες καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας που παρέχει ούτε υποχρεούται να αναζητεί γεγονότα ή 
περιστάσεις που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.   

10.Διεθνής χρήση της ιστοσελίδας 
10.1. Εν όψει του γεγονότος ότι η υπηρεσία που προσφέρεται από την ιστοσελίδα έχει διεθνή 
χαρακτήρα, ο Χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τη χρήση τις σχετικές διατάξεις των 
εθνικών νομοθεσιών. Εάν οποιαδήποτε δραστηριότητα πουσχετίζεται με τη χρήση της 
ιστοσελίδας δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με το δίκαιο κάποιου κράτους, ο Χρήστης δεν έχει 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για τη χρήση της σελίδας παρά την 
απαγόρευση αυτή, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη.   

11. Αλλαγή πακέτου συνδρομής 
11.1. Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την υφιστάμενη συνδρομή του όπως ακολουθεί: με 
την καταβολή της διαφοράς τιμής που θα προκύψει (μπαίνοντας στον λογαριασμό του ο 
Χρήστης μπορεί να δει την τρέχουσα τιμή στην υποσελίδα «Συνδρομή») ο Χρήστης αποκτά 
δικαίωμα να επιλέξει ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο της συνδρομής του άλλο πακέτο 
συνδρομής που να επιτρέπει τη ρύθμιση περισσότερων προφίλ αναζήτησης απ’ ό,τι το 
υφιστάμενο πακέτο συνδρομής.   



11.2. Εάν ο Χρήστης θέλει να επιλέξει νέο πακέτο συνδρομής για την περίοδο μετά την 
υφιστάμενη συνδρομή του, μπορεί να το κάνει ακόμα και κατά τον χρόνο της υφιστάμενης 
συνδρομής του. Σε αυτή την περίπτωση έχει την ευχέρεια να επιλέξει οποιοδήποτε διαθέσιμο 
πακέτο καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα συνδρομής.   

12.Τροποποίηση των δεδομένων χρήστη,διαγραφή της 
εγγραφής   
12.1. Εάν αλλάξουν τα δεδομένα χρήστη που δήλωσε κατά ή μετά την εγγραφή, ο 
Χρήστης καλείται να τροποποιήσει, ανάλογα με τις αλλαγές, τα δεδομένα χρήστη που 
δήλωσε στην online πλατφόρμα της υπηρεσίας.     

12.2. Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης πρέπει να ορίσει και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο 
Χρήστης υποχρεούται και ευθύνεται για την τήρηση απορρήτου του κωδικού 
πρόσβασης.Εάν περιέλθει σε γνώση του Χρήστη ότι μηεξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να έμαθε τον κωδικό πρόσβασης που έδωσε κατά την εγγραφή, είναι υποχρεωμένος 
να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του αμέσως. Για ζημίες που προκύπτουν από τη μη 
τήρηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον Χρήστη.   

12.3. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή της εγγραφής του από την 
υπηρεσία Diagonismoi-dimosiou.gr. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα χρήστη 
θα διαγραφούν αμέσως. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο Χρήστης έχει οφειλές προς 
τον Πάροχο κατά την ημερομηνία αίτησης για διαγραφή της εγγραφής, οπότε ο Πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να διαγράψει την εγγραφή μόνο μετά την τακτοποίηση της οφειλής.   

12.4. Εξαίρεση από την υποχρέωση της άμεσης διαγραφής αποτελούν τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα στον Πάροχο γιατηναδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης ή γιατηνεκπλήρωση 
νομοθετικής υποχρέωσης, όπως είναι ιδίως τα δεδομένα τιμολόγησης και συναλλαγών, αλλά 
ο Πάροχος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ή να τα αποθηκεύσει μόνο στον βαθμό που είναι 
απολύτως απαραίτητοή που προβλέπεται από τη νομοθεσία.   

12.5. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την εγγραφή του Χρήστη ανά πάσα 
στιγμή.   

13. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
13.1. Οι διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των χρηστών αφορούν (κατά την έννοια της ελληνικής νομθεσίας ν. 2472/1997 όπως ισχύει 
σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), μόνο στα φυσικά πρόσωπα, 



λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι μόνο για ιδιωτική 
χρήση. Ως εκτούτου, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
σχετικά με τηνεπεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.   
13.2. Η δήλωση των στοιχείων του Διαχειριστή και των προδιαγραφών των στοιχείων αυτών 
είναι προαιρετική. Ο χειριστής επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω της συγκατάθεσης του 
χρήστη κατά την εγγραφή.    
13.3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνεί με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας.    
13.4. Η υπηρεσία μπορεί ναχρησιμοποιήσει τα δεδομένα του χρήστη για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή του και την ανάλυση στατιστικών. Δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους. 
Επιπλέον, η υπηρεσία χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζει ο χρήστης για 
παροχή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για τη λειτουργία της 
διαχείρισης της υπηρεσίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό να τον 
ενημερώσει για τις σχετικές ανακοινώσεις. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία του θα 
χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι 
αυτοματοποιημένη και εκτελείται από το σύστηματης υπηρεσίας.    
13.5. Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτραα σφαλείας για την 
προστασία του συνόλου των επεξεργασμένων δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος 
εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ή αναπτύσσει διαδικασίες για την επιβολήτων 
κανόνων προστασίας των δεδομένων και κυρίως την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης, εκδόσεις, διαγραφές ή καταστροφή.    
13.6. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα δικά του δεδομένα ή να παύσει την ηλεκτρονική 
διασύνδεση ή την υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει σχετική επεξεργασία των 
δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων μέσω e-mail.    
13.7 Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, εάν ο πάροχος της 
υπηρεσίας δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων, την προστασίατων δεδομένων, τον προσανατολισμό ή τηνεπικοινωνία, τη 
διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να καλέσει τον πάροχο της 
υπηρεσίας να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου, πριν αυτός προβεί σε δικαστικές 
ενέργειες.   

14. Μονομερείς αλλαγές στους Όρους    
14.1. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους παρόντες Όρους 
(συμπεριλαμβανομένου και του ποσού του τέλους για την υπηρεσία) με την εκ των προτέρων 
ενημέρωση του χρήστη. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ, για πρώτη φορά, μετά 
τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα.    
14.2. Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης των όρων χρήσης: 12.02.2019.   

Κριτήρια αναζήτησης, συνημμένο 1   

Χρέωση για την υπηρεσία    



Εφαρμόζεται από τις 12.02.2019.  

15.Χρεώσεις Συνδρομής  
Όνομα  πακέτου 
(Μέγιστος  αριθμός  
προφίλ αναζήτησης)   

Περίοδος  Τιμή  

DDMINI   

(Eώς 2 Προφίλ 
αναζήτησης)   

  

6 Mήνες  139,00 Ευρώ + Φ.Π.Α*  

12 Mήνες  249,00 Ευρώ + Φ.Π.Α*  

DD START   

(Εώς 5   
Προφίλαναζήτησης)  

  

6 Mήνες  234,00 Ευρώ + Φ.Π.Α*  

12 Mήνες  420,00 Ευρώ + Φ.Π.Α*  

DD PREMIUM   

(Απεριόριστα προφίλ 
αναζήτησης)   

  

6 Mήνες  387,00 Ευρώ + Φ.Π.Α*  

12 Mήνες  684,00 Ευρώ + Φ.Π.Α*  

 


