
1. Η εταιρία «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» [στο εξής: «Διοργανώτρια»] διοργανώνει 
προωθητική ενέργεια [στο εξής: «Η ενέργεια»] στα πλαίσια της οποίας η 
Διοργανώτρια θα παρέχει δωρεάν ποσότητα υλικού (τσιμέντου) για 
συμφωνίες επισκευών που θα ορίζονται μέσα από τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα ΤexnitesOnline που διαχειρίζεται η εταιρεία «MindFusion 
ΕΠΕ» [στο εξής: «Εταιρεία»] 
 
Πιο συγκεκριμένα, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ενέργεια, για κάθε 
επισκευή που θα συμφωνείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
TexnitesOnline.gr κα για την οποία θα ισχύουν οι όροι της παρούσας, οι 
νικητές θα λαμβάνουν έως 6 δωρεάν συσκευασίες τσιμέντου (σακιά με 
μέγιστο βάρος τα 50kg) [στο εξής: «Δώρο»].  
 
Οι έξι συσκευασίες δύνανται να είναι ένα από τα παρακάτω προϊόντα, 
εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα από το Κέντρο Διανομής ή το Εργοστάσιο 
Βόλου όπου ο νικητής θα απευθυνθεί για την παραλαβή του Δώρου: 
HERACLES Ενισχυμένο 50kg ή 40kg ή 25kg ή 20kg 
BASIS Ενισχυμένο 40kg ή 20kg 
HERACLES Λευκό 50kg ή 25kg 
 
Και οι έξι συσκευασίες θα πρέπει να αφορούν το ίδιο προϊόν. Σε 
περίπτωση  που το Κέντρο Διανομής δεν διαθέτει την εν λόγω 
συσκευασία, η Διοργανώτρια θα του δίνει ως δώρο άλλο εναλλακτικό 
προϊόν  της επιλογής της.  
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην 
Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών «MindFusion ΕΠΕ» και «ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου 
βαθμού. 
 
3. Η συμμετοχή στην ενέργεια πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω 
διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο 
(website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, με επίσκεψη στη 
σελίδα www.xtizoumemazi.gr και στη συνέχεια συμπληρώνοντας την 
ηλεκτρονική φόρμα στην πλατφόρμα texnitesonline.gr 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στην Ενέργεια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
συμπληρώσουν τη φόρμα αναγγελίας έργου στην ειδικά διαμορφωμένη 
σελίδα στην TexnitesOnline.gr και να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό.  

http://www.xtizoumemazi.gr/
http://www.texnitesonline.gr/


 
Στην συνέχεια οι τεχνίτες θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά με 
πραγματική πρόθεση να αναλάβουν την εργασία σε τουλάχιστον μια 
αναρτημένη αναγγελία έργου στην TexnitesOnline.gr και οι 
συμμετέχοντες να αποδεχτούν την καλύτερη προσφορά για τους ίδιους. 
 
Η προσφορά των τεχνιτών θα αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (email) που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει στη φόρμα 
συμμετοχής στην Ενέργεια.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνουν την TexnitesOnline.gr με email ή 
τηλεφωνικά για την επιλογή του επαγγελματία που έκαναν και την 
ποσότητα υλικών που χρειάζεται η εργασία που έχουν υποβάλει. Η 
απαιτούμενη ποσότητα θα υπολογίζεται από τον εκάστοτε τεχνίτη.  
 
Ο καταναλωτής θα ενημερώνεται άμεσα με την επιλογή του τεχνίτη  από 
το site TexnitesOnline εάν η εργασία που έχει παραγγείλει συμμετέχει 
στο Διαγωνισμό και συνεπώς εάν μπορεί να λάβει τις δωρεάν 
συσκευασίες. 
 
Η TexnitesOnline του στέλνει με email ένα μοναδικό κωδικό παραλαβής 
(ID έργου). 
Το συγκεκριμένο email θα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 
 

• Όνομα, Επώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του τεχνίτη  

• ID Τεχνίτη 

• ID έργου  

• Ποσότητα υλικών 
 
Εν συνεχεία, η  «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» επικοινωνεί με τον τεχνίτη για να 
συμφωνήσουν από ποιο από τα Κέντρα Διανομής ή το εργοστάσιο Βόλου 
θα παραλάβει το τσιμέντο. Ο τεχνίτης κατά την παραλαβή των Δώρων, 
θα πρέπει να επιδείξει στους υπευθύνους των Κέντρων Διανομής ή του 
Εργοστασίου Βόλου την αστυνομική ταυτότητα του, καθώς και τα 
φορολογικά στοιχεία του (ΑΦΜ και ΔΟΥ).  
 
Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα 
καθώς και την υποβολή του έργου στην TexnitesOnline.gr 
 



Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση 
αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της 
πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών 
διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 
 
4. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει είκοσι δύο (22) ημέρες, από 
25/9/2017 έως και 16/10/2017.  
 
Οι νικητές, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει το έργο που εντάσσεται στην εν 
λόγω προωθητική ενεργεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα 
δικαιούνται να λάβουν το Δώρο τους από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέσω των 
τεχνιτών που έχουν επιλέξει εντός 60 ημερών από την ανάθεση του 
έργου μέσω της TexnitesOnline. Σε περίπτωση που ο τεχνίτης αρνηθεί να 
παραλάβει ή δεν προβεί στην παραλαβή του Δώρου εντός της 
τασσόμενης προθεσμίας, ο νικητής δικαιούται να παραλάβει ο ίδιος το 
δώρο του εντός ενενήντα (90) ημερών από την ανάθεση του έργου μέσω 
της TexnitesOnline. 
 
Η συμμετοχή στην Ενέργεια μπορεί να είναι από όλα τα μέρη της 
Ελλάδος. 
 
Η  παραλαβή του Δώρου από τους τεχνίτες, θα πραγματοποιείται κατόπιν 
συνεννόησης με την Διοργανώτρια και μόνο από τα παρακάτω 
αναγραφόμενα Κέντρα Διανομής και το Εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
στο Βόλο:  
 

ΚΔ Δραπετσώνας Α. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 18648 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΚΔ Ρίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14 ΡΙΟ 26500 ΠΑΤΡΑ 

ΚΔ Ηρακλείου ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΔ Θεσσαλονίκης 
ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΤΘ 
1292) 

ΜΕΝΕΜΕΝΗ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΔ Καβάλας ΝΗΛΕΩΣ 7 ΚΑΒΑΛΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΔ Ηγουμενίτσας ΛΑΔΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

Εργοστάσιο Βόλου ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 38110 ΒΟΛΟΣ 

 



Η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν έχουν καμιά ευθύνη και δεν 
αναλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς ή αποστολής ή παραλαβής των δώρων  
ή μετάβασης των τεχνιτών/νικητών στα σημεία παραλαβής. Επίσης ο 
νικητής θα πρέπει να παραλάβει τις συσκευασίες του από όποιο κέντρο 
διανομής αυτές διατίθενται σύμφωνα με τις εντολές της Διοργανώτριας. 
 
Για την παραλαβή του υλικού ο τεχνίτης θα επιδεικνύει την αστυνομική 
του ταυτότητα και τα φορολογικά του στοιχεία (ΑΦΜ & ΔΥΟ), θα λέει 
προφορικά τον μοναδικό κωδικό παραλαβής (ID έργου) ή θα δείχνει το 
email με τον κωδικό που θα του έχει σταλεί από την TexnitesOnline.gr, 
και στη συνέχεια θα του δίνεται το Δώρο. Εάν στο σημείο διανομής 
διαπιστωθεί πως έχει ήδη αποδοθεί ο συγκεκριμένος κωδικός ή δεν 
υπάρχει, δεν θα προχωρούν στην απόδοση του Δώρου. Η παραλαβή του 
Δώρου μπορεί να γίνει αποκλειστικά κατά τις ώρες λειτουργίας των 
Κέντρων Διανομής της Διοργανώτριας.  
 
5. Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με την 
παραλαβή του δώρου τους τηλεφωνικά, στα στοιχεία που έχουν δηλώσει 
στη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οπότε και θα τους 
ενημερώνει αναφορικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο παραλαβής 
του Δώρου. 
 
6. Η Διοργανώτρια και η Εταιρία  απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν 
τηρηθεί οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
 
7. Η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετική με 
καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής 
του Δώρου εξαιτίας, ενδεικτικά, τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή 
άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του 
Δώρου, ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται 
σε δικό της σφάλμα. Επίσης, η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν 
καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας 
βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε 
άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. 
 
8. Η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι 
Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση 
ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή 



ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης των Δώρων, καθώς και για 
οποιαδήποτε ζημία του νικητή ή τρίτου που σχετίζεται με το Δώρο. 
 
9. Η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη 
εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, 
όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, 
τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον 
ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης 
δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα 
διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή 
ολοσχερώς. 
 
10. Για τους συμμετέχοντες στις εργασίες η εκπόνηση της δημοπρασίας 
της εργασίας διέπεται καθολικά από τους όρους χρήσης. Με την 
υποβολή της προσφοράς και την συμμετοχή στην Ενέργεια ο συμμετέχων 
δηλώνει πως τους αποδέχεται. Οι όροι χρήσης βρίσκονται μόνιμα 
αναρτημένοι στη διεύθυνση 
http://www.texnitesonline.gr/controller/faq/terms.php και πιο 
συγκεκριμένα:  
Η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη 
απέναντι στο χρήστη για τυχόν απώλεια, ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες 
απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτουν από την συνεργασία με 
οποιονδήποτε μέλος της TexnitesOnline.gr.  
Σημειώνεται δε πως η υποβολή προσφοράς σε οποιαδήποτε εργασία και 
η επικοινωνία με τον ιδιώτη είναι απολύτως προσωπική ευθύνη του 
επαγγελματία, καθώς η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν έχουν 
συμμετάσχει με κανέναν τρόπο στην παρακίνηση οποιουδήποτε από 
τους δύο να προχωρήσει στην επιλογή ή στην ανάληψη του έργου.  
 
Δηλώνεται ρητά πως η πλατφόρμα της TexnitesOnline.gr παρέχεται μόνο 
για να ικανοποιήσει την ανάγκη για επικοινωνία των επαγγελματιών με 
εν δυνάμει πελατεία αυτών και δεν προορίζεται για την σύναψη 
οποιοσδήποτε συμφωνίας, οικονομικής και μη, αλλά ξεκάθαρα μόνο ως 
μέσο επικοινωνίας. 
 Για όλους τους παραπάνω ενδεικτικούς αλλά όχι περιοριστικούς λόγους 
η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
τυχόν απώλεια, ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για 
αποζημίωση. 



 
11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην Ενέργεια βρεθεί 
να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το 
δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που 
προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την 
Ενέργεια και η Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα 
στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει 
συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει 
παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους της 
Ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο 
περιπτώσεις, η Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του 
συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί 
νικητής). 
 
12. Με δεδομένο ότι η Εταιρεία  θα προβεί στο πλαίσιο της παρούσας 
Ενέργειας σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και 
να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις 
ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των 
ονομάτων των Νικητών στον ιστότοπο, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 
2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των 
όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως 
αυτά χρησιμοποιηθούν α) για την Ενέργεια και β) για την αποστολή σε 
αυτών ενημερωτικών επιστολών (newsletters) και γενικότερα 
μηνυμάτων σε σχέση με τον ιστότοπο TexnitesOnline.gr. Οι 
Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της 
Εταιρείας και της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας 
αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
εγγράφως από την Εταιρία και την Διοργανώτρια την ανασκευή ή 
διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η 
Εταιρεία  και οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία της εργασίας 
επαγγελματίες μέλη της TexnitesOnline.gr από την πλευρά τους 
δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των στοιχείων των 
συμμετεχόντων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα 
χρηστά ήθη. 
13. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα 
Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταπωλούνται,  δεν μεταβιβάζονται, δεν 



ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με 
χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά. Η 
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα της να κινηθεί αστικά και ποινικά 
κατά οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτου προβεί σε μεταπώληση ή 
παράνομη χρήση των δώρων που έλαβε μέσω του Διαγωνισμού. 
 
14. Η Εταιρία και η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε 
κόστη προκύψουν πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
 
15. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει την 
Ενέργεια, οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει τους όρους 
αυτού, να  μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της Ενέργειας, 
να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα 
προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, 
ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στον ιστότοπο 
www.xtizoumemazi.gr ή/και στην ιστοσελίδα TexnitesOnline.gr. Μετά τη 
λήξη της Ενέργειας, καθώς και τη διανομή των Δώρων, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και της Εταιρείας  
έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται. 
 
16. Η Δήλωση Συμμετοχής στην Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι 
ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
Όρους αυτούς. 
 
17. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το 
Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά 
με τους παρόντες Όρους και την Ενέργεια, θα λύεται οριστικά σύμφωνα 
με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από 
την Ενέργεια αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

http://www.xtizoumemazi.gr/

