
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 8986 

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

______________________ 

Στην Αθήνα σήμερα  στις τέσσερις (4) του μηνός Δεκεμβρίου του 

έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Δευτέρα, επί της οδού 

Σωστράτου αριθμοί 21-23, στα γραφεία όπου και η έδρα της 

εταιρίας "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπου με κάλεσαν και ήλθα για την σύνταξη και 

υπογραφή της παρούσας, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥ, με ΑΦΜ 026526282 της 

Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, που εδρεύω και κατοικώ στην Αθήνα, οδός 

Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 30, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος 

από το νόμο Νικόλαος Ιμιρζιάδης του Σεραφείμ και της Γεωργίας, 

επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικος 

Γλυφάδας Αττικής οδός Στράβωνος αριθμός 34, κάτοχος δελτίου 

ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ.607324/16-10-2006 Τ.Α. Γλυφάδας, με 

ΑΦΜ 015323504 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στην 

περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 

Σωστράτου αριθμοί 21-23, έχει  ΑΦΜ 094221712 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000412801000 του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (πρώην ΑΡ. 

16390/01/Β/88/6)  



 
 
 
 
 
 
 
 

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 8516/14-12-1987 

συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Ι. Γοργία, το 

οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 

18/7-1-1988 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου 

προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7976/2015 συμβόλαιό μου. Το 

καταστατικό της εταιρείας έχει σήμερα διαμορφωθεί μετά από 

διαδοχικές τροποποιήσεις, που έχουν υποβληθεί στις νόμιμες 

διατυπώσεις εγκρίσεων από την εκάστοτε αρμόδια εποπτεύουσα 

διοικητική αρχή και έχουν περιβληθεί την προβλεπόμενη 

δημοσιότητα με την δημοσίευσή τους στα παρακάτω ΦΕΚ (Τεύχη 

ΑΕ και ΕΠΕ),  όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο υπ' 

αριθμόν 7646/2015  συμβόλαιό μου  με αριθμό 137273/1-12-2014  

πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,  δηλαδή στα υπ' αριθμούς  

2604/97, 1774/00, 10728/02, 1118/06, 7431/08 και 20696/12 

Φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με τελευταία 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αυτήν που 

αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 2-

1-2017, πρακτικό της οποίας με ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο 

κείμενο του καταστατικού καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 930442 στις 

15-2-2017, όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στην υπ’ 

αριθμόν 8923/2017 πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου (Ηλεκτρ. 

Αιτ. ΑΠ) 753368-3-1-2017 αντίγραφο της Ανακοίνωσης 

Καταχώρισης με το συνημμένο σ’ αυτήν νέο κείμενο του 

καταστατικού. 

Ο παραπάνω εμφανισθείς τυγχάνει Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος 
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αυτής δυνάμει της από 30-6-2015 αποφάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα, μετά την εκλογή 

του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-6-2015 και 

πρακτικά των άνω αποφάσεων υποβλήθηκαν νόμιμα στην 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών και καταχωρίσθηκαν στις 20-3-2017 με 

Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 951553, όπως αυτό προκύπτει από 

αντίγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου 79389/20-3-2017 (Ορθή 

Επανάληψη 14-6-2017) ανακοίνωσης καταχώρισης. Η άνω 

εταιρεία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα δεν έχει πτωχεύσει ούτε τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση όπως δήλωσε 

υπεύθυνα ο εμφανισθείς εκπρόσωπός της, ο οποίος αφού δήλωσε 

υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/86 ότι τα 

στοιχεία του που αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας και η 

έδρα της άνω εταιρείας είναι τα αληθινά, ζήτησε να συνταχθεί και 

υπογραφεί η παρούσα πράξη με την οποία δήλωσε ότι:  

Η από αυτόν εκπροσωπούμενη ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», (στο εξής 

αναφερόμενη και ως «Εταιρεία», έχει αναλάβει την οργάνωση του 

διαγωνισμού με τίτλο  «ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ SAMSUNG GALAXY 

NOTE 8», ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WIND, ΚΑΒΑΛΑΣ (Ομονοίας και Αίαντος 

2) εφεξής «Το Πρόγραμμα»), κατ' εντολή και για λογαριασμό της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 

Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, ΤΚ 15125, (εφεξής «WIND»). Στα 

πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, η εταιρεία έχει αναλάβει την 

οργάνωση, τη διεξαγωγή, ενημέρωση των νικητών και τη διανομή 

των δώρων στους νικητές.  

Σήμερα, με την πράξη μου αυτή, ο εμφανισθείς ως εκπρόσωπος 

της άνω Εταιρείας, ζήτησε να καταθέσει σε εμένα ως 

συμβολαιογράφο τους αναλυτικούς όρους (εφεξής οι «Αναλυτικοί 



 
 
 
 
 
 
 
 

Όροι») που καθορίζουν τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

κάθε ενδιαφερομένου της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών 

στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή 

τρίτος δικαιούται να λαμβάνει από εμένα τη συμβολαιογράφο με 

δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος 

όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρεία και η WIND 

διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους 

παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση τους να παρατείνουν, να 

μειώσουν τη διάρκεια ή και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα καθώς 

και να αλλάξουν τα δώρα του Προγράμματος για οποιοδήποτε 

λόγο και οποτεδήποτε. Τυχόν τροποποιήσεις ή παρατάσεις ή 

μειώσεις διάρκειας θα γίνονται με κατάθεση των τροποποιήσεων 

σε εμένα τη συμβολαιογράφο με νεώτερη πράξη κατάθεσης όρων 

διαγωνισμού η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και της 

παρούσης πράξης και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των 

τροποποιήσεων στον δικτυακό τόπο της WIND www.wind.gr 

(εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι 

δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία και η WIND δεν 

αναλαμβάνουν οιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω 

τροποποιήσεων. 

ΟΡΟΙ 

1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 

08/12/2017 μέχρι και την 09/12/2017 και κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες του καταστήματος WIND 

στην οδό Ομονοίας και Αίαντος 2 , Καβάλα  (εφεξής η 

«Διάρκεια»). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι 

κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, 

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
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3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι 

εργαζόμενοι στις εταιρείες «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», σε δικαιοδόχους 

(franchisees) καταστημάτων WIND, σε εργαζόμενους 

των καταστημάτων WIND καθώς και σε συζύγους ή και 

συγγενείς των ως άνω α' ή β' βαθμού. 

4. Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα 

ανωτέρω δικαίωμα στο Πρόγραμμα, Θα πρέπει να 

επισκεφθεί αποκλειστικά το κατάστημα WIND, οδό Ρήγα 

Φεραίου 32, Λαμία . 

5. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή και η απόδοση του 

δώρου έχει ως εξής: 

• Οποιοσδήποτε δικαιούχος συμμετοχής επισκεφθεί το 

κατάστημα WIND, στην οδό Ομονοίας και Αίαντος 2 , 

Καβάλα  στο χρονικό διάστημα από 08/12/2017 έως και 

09/12/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες 

προσκομίζοντας το κουπόνι instant win Θα έχει το δικαίωμα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

• Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα μία 

φορά κατά την διάρκεια του Προγράμματος (08/12/2017-

09/12/2017). 

• Κάθε δικαιούχος για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Θα 

πρέπει να προσέρχεται στο κατάστημα WIND, στην οδό 

Ομονοίας και Αίαντος 2 , Καβάλα, στο ΗΟΤ 5 όπου 

βρίσκεται εγκατεστημένο το τυχερό Smartphone και να 

καλεί από το κινητό του το MSISDN (αριθμός κινητού) που 

αναγράφεται στο τυχερό κουπόνι. 

• Στην περίπτωση που το τυχερό Smartphone λάβει κλήση 

και χτυπήσει, τότε ο δικαιούχος συμμετοχής το κερδίζει και 

το παραλαμβάνει άμεσα χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Το τυχερό smartphone είναι ένα SAMSUNG GALAXY 

NOTE 8. 

• Ο νικητής υποχρεούται πριν την παραλαβή να υπογράψει 

την φόρμα αποδοχής του δώρου. 

6. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν 

ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάστασή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του 

σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ρητώς διευκρινίζεται ότι 

το δώρο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα, 

καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής του. 

7. Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του, τότε η Εταιρεία 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο 

νικητή. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και 

αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί 

για τους εξής λόγους: 

• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί 

πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι 

Θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 

• σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον 

από τους όρους του παρόντος 

• σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε 

είναι ψευδή. 

• σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν 

παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση 

του δώρου. 

8. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 

προβολής του Προγράμματος και του ονόματος και της 

εικόνας του νικητή στα ΜΜΕ και ο νικητής συναινεί 
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ρητώς, ανεπιφυλάκτως και άνευ ανταλλάγματος και 

παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία και 

στην WIND. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των 

προσωπικών του στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε 

στιγμή να το δηλώσει επικοινωνώντας με την WIND, 

στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Τ.Κ. 

151 25, τηλ. 210 6158000, τμήμα Retail Marketing. 

9. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της 

διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε 

υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η 

Εταιρεία δε Θα υπέχει ούτε Θα αναλάβει οποιαδήποτε 

υποχρέωση έναντι του νικητή που αναδείχθηκε. 

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα 

και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις  

και  μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς 

τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό τους καθώς και 

να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε 

σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου 

κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, 

συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την 

καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 

Άρνηση του νικητή να συμμετέχει σε σχετικό 

διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση 

να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον 

κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί 

τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. 

11. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι 

κάτω των 18 ετών Θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη 

συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική 

μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του 

Προγράμματος είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που 



 
 
 
 
 
 
 
 

έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο οι ασκούντες 

την γονική μέριμνα αυτού. 

12. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων 

αναλυτικών όρων, ακόμη και αν αυτοί τροποποιηθούν 

μελλοντικώς. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει 

σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των 

παρόντων Αναλυτικών Όρων Θα επιλύεται από τριμελή 

επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της WIND. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της 

διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών 

και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 

13. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ 

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Εν όψει των παραπάνω αναφερομένων, όλοι οι συμμετέχοντες 

στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη 

τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους δεν 

Θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι 

συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς 

και ανεπιφύλακτα ότι: 

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα. 

• Τα προσωπικά τους στοιχεία και ο αριθμός κινητού 

τηλεφώνου είναι ακριβή και αληθή. 

• Είναι άνω των 18 ετών 

• Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται 

καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν 

λόγω Πρόγραμμα στο οποίο Θα μετέχουν με τα προσωπικά 

δεδομένα τους, όπως αυτά Θα έχουν καταχωρηθεί 

εκουσίως στα συστήματα της WIND. 
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• Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η διοργανώτρια 

εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», και 

ο δικαιούχος (franchisee) του καταστήματος WIND, οδό 

Ομονοίας και Αίαντος 2 , Καβάλα, τα προσωπικά τους 

στοιχεία, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/email (όπως αυτά Θα έχουν δοθεί 

εκουσίως από τους συμμετέχοντες) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του Προγράμματος και την προώθησή του, 

αλλά και για να τους ενημερώνουν για μελλοντικές 

προσφορές και νέα (τηλεφωνική επαφή, γραπτά μηνύματα-

8Μ8/ Newsletter). 

• Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη 

διοργανώτρια, εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» για την προβολή του Προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού 

τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά 

του. 

• Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς 

την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής 

αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια WIND επίσης διατηρεί το 

δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από τη 

διαδικασία απόδοσης των δώρων. 

• Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά 

των διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος 

σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιος 

συνδρομητής πρέπει να αποκλειστεί από το Πρόγραμμα. Η 

συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί 

προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά 

δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας 



 
 
 
 
 
 
 
 

οποιουδήποτε τρίτου. Δεσμεύονται από τους παρόντες 

όρους και τους νόμους του ελληνικού κράτους. 

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) 

φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το 

πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της 

παρούσας εισπράχθηκαν ευρώ 79,00 επί των οποίων 

εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 18,96. Την πράξη αυτή διάβασα 

καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς ο 

οποίος την βεβαίωσε  και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η 

Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.  

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ                             Η  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Ν.Ιμιρζιάδης     (Τ.Σ.) Σπυριδούλα Δ. Ράμμου  

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα την ίδια μέρα 

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 


