
 
 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ FIESTA  
 
“Λαχνοί FIESTA” 
 
Όροι και Προϋποθέσεις  
 
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται σε κληρώσεις βραβείων που φέρνει κοντά σας ο 
Δήμος Λεμεσού, που δρα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FIESTA του έργου 
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». 
 
Το έργο FIESTA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων φέρουν οι 
συγγραφείς. Δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η EASME 
ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν. 
 
 
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβαστούν και να είναι πέρα από τυχόν 
ειδικότερους όρους που έχουμε συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε προσφορά ή μήνυμα γι 'αυτή την 
κλήρωση, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ ή 
στο διαφημιστικό υλικό του διαδικτύου. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ αυτών των 
όρων και προϋποθέσεων και των διαφημιστικών πληροφοριών, οι διαφημιστικές πληροφορίες 
θα επικρατήσουν με την έκταση της εν λόγω αντίφασης.  
Δεν χρειάζεται καμία πληρωμή για να λάβει μέρος κάποιος στην κλήρωση. 
 
 
 
Με την εισαγωγή σας στην κλήρωση, σημαίνει πως αποδέχεστε τους παρακάτω όρους: 
 
 
 

1. Πρέπει να είστε κάτοικος του Δήμου Λεμεσού ο οποίος διοργανώνει το λαχείο. Οι 
εργαζόμενοι του Δήμου, ή οποιαδήποτε οργάνωση ασχολείται επαγγελματικά με αυτή 
την προσφορά, ή στενοί συγγενείς τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 
 

 
2. Τα εισιτήρια θα δοθούν στους ανθρώπους αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίοι θα 

επωφεληθούν από τις ακόλουθες δραστηριότητες FIESTA: 

 Ημερίδα για το σχολείο - 1 εισιτήριο Workshop for school - 1 ticket  

 Ημερίδα για κατοίκους κοινωνικής στέγασης - 1 ticket 

 Ενεργειακοί έλεγχοι από πόρτα σε πόρτα - 2 εισιτήρια  
 



 
 

 

3.  Το βραβείο θα απονεμηθεί στο άτομο/κάτοχο του εισιτηρίου που θα φέρει ένα τυχαία 
επιλεγμένο κωδικό, ο οποίος θα επιλεχθεί κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της δημόσιας 
λαχειοφόρου αγοράς. 
 

4. Η έναρξη και ημερομηνία λήξης της απονομής των εισιτηρίων θα πρέπει να καθορίζεται 
από το Δήμο Λεμεσού, όπως και οι ημερομηνίες για τις τελετές απονομής βραβείων. 

 
5. Τα βραβεία που δεν θα κερδίσουν στην πρώτη κλήρωση, μπορούν να συμπεριληφθούν 

στη δεύτερη κλήρωση. Ο Δήμος Λεμεσού δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για εισιτήρια τα 
οποία έχουν υποστεί ζημιά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο αριθμός να είναι 
δυσανάγνωστος. 

 
6. Ο κατάλογος των κερδοφόρων εισιτηρίων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος και την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού, και οι νικητές θα έχουν ένα 
καθορισμένο αριθμό ημερών για να διεκδικήσουν το έπαθλο τους, αλλιώς θα γίνει άλλη 
κλήρωση. Η απόφαση του Δήμου Λεμεσού για τους νικητές του λαχείου θα θεωρείται 
οριστική. 

 
7. Τα βραβεία θα αναφέρονται στο συνοδευτικό διαφημιστικό υλικό. Στην απίθανη 

περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες στην απόκτηση του διαφημιζόμενου βραβείου 
(-ων), έχουμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το έπαθλο (α) με εναλλακτικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι τυχόν αντικαταστάσεις θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. 

 
8. Δεν θα προσφέρουμε εναλλακτική λύση μετρητών. Αν είστε ένας από τους τυχερούς 

νικητές, δεν μπορείτε να ζητήσετε εναλλακτικό έπαθλο ούτε μετρητά. 
 

9. Με την παραλαβή του εισιτηρίου, συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για σκοπούς 
διαφήμισης χωρίς επιβάρυνση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη δημοσίευση 
(συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) του ονόματός σας και της φωτογραφίας στην 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 


