ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Η είσοδος στο σταθμό αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου
εισόδου ή χρήσης ειδικής κάρτας εισόδου που έχει χορηγηθεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την έκδοση του εισιτηρίου εισόδου και την είσοδό του στο σταθμό
αυτοκινήτων αποδέχεται ρητά τους όρους λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων
που εφαρμόζονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και είναι αναρτημένοι στο χώρο του
σταθμού αυτοκινήτων αλλά και στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τους
οποίους δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα
3. Απαγορεύεται η είσοδος ή έξοδος των οχημάτων στον και από το σταθμό
αυτοκινήτων, όταν οι μπάρες στην είσοδο του σταθμού είναι κατεβασμένες ή/και ο
φωτεινός σηματοδότης είναι κόκκινος
4. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και ρυθμίσεις της
κυκλοφορίας που πραγματοποιούνται
από
το προσωπικό του σταθμού
αυτοκινήτων
5. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο οχήματος στο σταθμό
αυτοκινήτων λόγω απρεπούς συμπεριφοράς του οδηγού ή των επιβαινόντων στο
όχημα
6. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισα εντός του σταθμού αυτοκινήτων ή η μεταφορά
εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών
7. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να οδηγεί επιμελώς το όχημά του εντός του σταθμού
αυτοκινήτων και να συμμορφώνεται με τις αναρτημένες σημάνσεις σχετικά με το
όριο ταχύτητας, το μέγιστο ύψος (αλλά και τις λοιπές διαστάσεις) των οχημάτων, τα
οποία επιτρέπεται να εισέλθουν στο σταθμό αυτοκινήτων
8. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αναλαμβάνει να μεταφέρει το όχημα στο χώρο στάθμευσης ούτε
να φυλάσσει τα κλειδιά του οχήματος
9. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να σταθμεύει το όχημά του εντός των διαγραμμισμένων
ορίων της θέσης στάθμευσης. Σε περίπτωση στάθμευσης του οχήματος εκτός των
διαγραμμίσεων και κατάληψης και δεύτερης θέσης στάθμευσης, ο ΧΡΗΣΤΗΣ
μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλλει το αντίτιμο για τη χρήση και της δεύτερης
θέσης στάθμευσης βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου
10. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων, καθώς
και η παρακώλυση της κίνησης στους διαδρόμους κυκλοφορίας εντός του σταθμού
αυτοκινήτων
11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται, σε περίπτωση που το όχημα εμποδίζει την κυκλοφορία
των λοιπών οχημάτων ή τη λειτουργία του σταθμού ή είναι σταθμευμένο σε μη
διαγραμμισμένη θέση, να προβεί στην μετακίνησή του με δαπάνη του ΧΡΗΣΤΗ
12. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την έξοδο του οχήματος από το
σταθμό αυτοκινήτων για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται εκκρεμής οφειλή του
ΧΡΗΣΤΗ προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
13. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να έχει υπό την άμεση επίβλεψή του ανήλικα πρόσωπα,
ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και λοιπές ευπαθείς ομάδες που συνοδεύει επιδεικνύοντας
μέγιστη επιμέλεια
14. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να προφυλάσσει τον εαυτό του και τα πρόσωπα που συνοδεύει
από τα κινούμενα εντός του σταθμού αυτοκινήτων οχήματα

15. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ κατά την απομάκρυνσή του από το όχημά του έχει την υποχρέωση να
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του οχήματος, της περιουσίας
του εντός αυτού και των επιβαινόντων στο όχημα, επιδεικνύοντας μέγιστη
επιμέλεια
16. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ σε περίπτωση που το όχημά του υποστεί ζημία, οφείλει να ενημερώσει
το προσωπικό του σταθμού αυτοκινήτων
17. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκάλεσε στις
εγκαταστάσεις, στα συστήματα λειτουργίας του σταθμού αυτοκινήτων ή σε
οχήματα τρίτων
18. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν υλικών ζημιών ή
βλάβης υγείας που προκαλούνται εντός του σταθμού αυτοκινήτων
19. Απαγορεύεται η απόθεση ή απόρριψη απορριμμάτων κάθε είδους, παρά μόνο
στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός του σταθμού
αυτοκινήτων
20. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δηλώνει ότι τηρεί και συμμορφώνεται προς το σύνολο των διατάξεων
του Κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
των υποκειμένων, στο βαθμό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες επηρεάζουν τα
δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
της συλλογής, επεξεργασίας ή/και περαιτέρω μεταφοράς τους
21. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διευκόλυνση της άσκησης
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως προβλέπεται στα Άρθρα
12 -22 του GDPR, ήτοι του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα, του δικαιώματος
αίτησης διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, του δικαιώματος αίτησης διαγραφής
των δεδομένων του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, του δικαιώματος αίτησης
μεταφοράς δεδομένων, καθώς και για την παροχή συνδρομής στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για
τη δέουσα συμμόρφωσή της, όπως προβλέπεται στον GDPR, λαμβανομένης υπόψη
της φύσης της επεξεργασίας όλων των δεδομένων που διατηρεί η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
22. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να
τροποποιεί ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους
23. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια του δήμου
Θεσσαλονίκης και εφαρμοζόμενο δίκαιο το ελληνικό

Από τη διεύθυνση της επιχείρησης

