
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:7.385 

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

  

1. Στην Πάτρα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου, ημέρα 

Παρασκευή, του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), στα 

γραφεία της εταιρείας «WEST A.E» που βρίσκονται στον ισόγειο 

όροφο οικοδομής επί της οδού Διονυσίου Λαυράγκα αριθ. 24 

όπου ήρθα αφού με κάλεσαν για την υπογραφή της παρούσης, 

ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Πατρών 

Αγγελικής Κωνσταντίνου Γιοβάνη συζύγου Σωτηρίου 

Βαλέριου που εδρεύω στην Πάτρα με Α.Φ.Μ 023684254 

εμφανίσθηκε ο κάτωθι μη εξαιρούμενος από το Νόμο: Αντώνιος 

Ποταμίτης του Διονυσίου και της Ζωής, επιχειρηματίας, που 

γεννήθηκε στην Πάτρα στις 21-11-1968 και κατοικεί στην Πάτρα 

(οδός Αμερικής αριθ.7), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 246400  που εκδόθηκε στις 24-02-

2017 από την Υ.Α Πατρών,  ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως 

νόμιμος εκπρόσωπος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΙΠΠΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το 

διακριτικό τίτλο «WEST Α.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα (οδός 

Διονυσίου Λαυράγκα 24) με αριθμό ΓΕΜΗ 035433616000 και με 

ΑΦΜ 099730532. Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα με το υπ΄ 



 
 
 
 
 
 
 
 

αριθμόν 576/7-3-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών 

Διονυσίας Χρήστου Γκαδόλου όπως αυτό διορθώθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 595/19-3-2001 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, 

εγκρίθηκε η σύσταση της άνω εταιρείας με την υπ’ αριθμόν 

1811/26-3-2001 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας και 

καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του 

Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό ΜΑΕ 48610/22/Β/01/12. 

Περίληψη του άνω Καταστατικού έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο 

υπ΄ αριθμόν 1940/30-3-2001 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.167/15-

6-2009 πληρεξούσιό μου, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία  και 

μέχρι τις 30-6-2022 εξελέγη στην Εκτακτη  Γενική Συνέλευση 

των μετόχων αυτής στις 24-06-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα 

στις 24-6-2017 συνταγέντος και του σχετικού ταυθήμερου 

πρακτικού ακριβές αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο 

πρακτικών προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 7.232/18-7-2017 

πράξη μου. Το άνω Πρακτικό συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα 

καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αριθμό 1115970 όπως 

προκύπτει από την σχετική με αριθμό πρωτ.833165/12-7-2017 

ανακοίνωση  του Επιμελητηρίου Αχαΐας Τμήμα ΓΕΜΗ που 

προσαρτάται στην ίδια ως άνω πράξη μου.  Με το άνω Πρακτικό 

το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθήκοντα Προέδρου 

Διοικητικού Συμβουλίου στον εμφανισθέντα Αντώνιο Ποταμίτη 

στον οποίο ανέθεσε την εκπροσώπηση της άνω εταιρείας. Η άνω 

εταιρεία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα δεν έχει πτωχεύσει ούτε 
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τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση όπως δήλωσε 

υπεύθυνα ο εμφανισθείς εκπρόσωπός της και ο οποίος αφού 

δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/86 

ότι τα στοιχεία του που αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος 

και η έδρα της άνω εταιρείας είναι τα αληθινά, μου ζήτησε να 

συνταχθεί και υπογραφεί η παρούσα πράξη με την οποία δήλωσε 

ότι: Η από αυτόν εκπροσωπούμενη ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «WEST Α.Ε.», στο εξής 

αναφερόμενη και ως «Εταιρεία» και με υποκατάστημα στην 

Αθήνα (Μάνου Χατζηδάκη αρ.4 Χαλάνδρι), ανέλαβε την 

οργάνωση  προωθητικής ενέργειας  με τον τίτλο «Παγκόσμια 

Ημέρα Βιβλίου στα καταστήματα WIND» που περιλαμβάνει 

διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) (εφεξής «προωθητική 

ενέργεια») κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «WIND EΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 

Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ.66, TK 15125, (εφεξής «WIND») στο 

πλαίσιο προώθησης και προβολής των υπηρεσιών της WIND για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. ΤΩΡΑ με την παρούσα ο 

εμφανισθείς εκπρόσωπος της άνω Εταιρείας ζητά να καταθέσει σε 

εμένα ως συμβολαιογράφο τους όρους συμμετοχής που 

συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις που καθορίζουν τους όρους 

συμμετοχής στην ενέργεια κάθε ενδιαφερομένου και θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr κατά το 

χρονικό διάστημα από 23/04/2018 έως και τις 05/05/2018. Κάθε 

συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του 

ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω 

Συμβολαιογράφο, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά 



 
 
 
 
 
 
 
 

με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

με την WEST στο τηλέφωνο 210 6390010, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 9.30 π.μ. 

έως τις 17.30 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 23/04/2018 

έως και τις 05/05/2018. Η Διοργανώτρια, επιφυλάσσεται των 

δικαιωμάτων της να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους 

παρόντες όρους όπως να αλλάξουν τα δώρα ή και να παρατείνει 

τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή και να την ακυρώσει. H 

τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η 

οιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με 

κατάθεση σε Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης 

ανακοίνωσης στην άνω αναφερόμενη ιστοσελίδα και θα είναι 

δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια και η 

διαφημιστική εταιρεία δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη 

αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή είτε έναντι των 

συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Εν συνεχεία ο 

εμφανισθείς μου κατέθεσε: α) τους όρους που διέπουν την άνω 

«προωθητική ενέργεια» και β) κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) που 

περιλαμβάνει τα καταστήματα της WIND που συμμετέχουν στην 

άνω ενέργεια, την οποία παρέλαβα και προσάρτησα στην 

παρούσα πράξη. 

      ΟΡΟΙ: 

1. Η προωθητική ενέργεια θα ισχύει μόνο στα καταστήματα WIND 

πανελλαδικά και μόνο για τη Δευτέρα 23/04/2018, σύμφωνα με 

το ωράριο των καταστημάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι 

διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ανεξάρτητα από 
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εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα, τα προσωπικά τους στοιχεία και ο 

αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι ακριβή και αληθή, έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για 

κάθε δικαιοπραξία.  

3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες WIND και WEST, καθώς 

και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη 

διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι ιδιοκτήτες και 

εργαζόμενοι στα καταστήματα WIND ιδιόκτητα και franchisees, 

αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, 

όλων των προαναφερόμενων.  

4. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει του όρου 4 παραπάνω, 

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους των νικητών αμέλειας, αδιαφορίας ή 

αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους, 

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε 

συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους 

(συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (δ) λόγω μη αποδοχής δώρου. Στην 

περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή 

κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στην προωθητική ενέργεια 

χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του 

αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια και η WEST απαλλάσσονται 

από κάθε σχετική ευθύνη ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να προβεί 

στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων. 

5. Την ημερομηνία έναρξης της ενέργειας και μόνο αυτή 

(23/04/2018) το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει στην ενέργεια, 

επισκέπτοντας ένα κατάστημα WIND, τα οποία αναφέρονται 

παρακάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και τα οποία συμμετέχουν στην 

προωθητική ενέργεια, κατά τις ώρες λειτουργίας των 



 
 
 
 
 
 
 
 

καταστημάτων. Στην ενέργεια έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν 

μόνο συνδρομητές F2G και Q. Κάθε συνδρομητής F2G και Q 

εφόσον προβεί σε ανανέωση αξίας από 12 € και άνω σε ένα 

κατάστημα WIND, λαμβάνει μέσα στην ίδια ημέρα ένα SMS με το 

οποίο ενημερώνεται για τον μοναδικό κωδικό του δώρου του. Ο 

κωδικός αντιστοιχεί σε έκπτωση αξίας 5€ για αγορά βιβλίου από 

τα καταστήματα Public. Η «εξαργύρωση» της προσφοράς θα 

πρέπει να γίνει το διάστημα από: 23/04/2018 έως και 

05/05/2018, σε ένα από τα καταστήματα Public. Η έκπτωση δεν 

ισχύει για αγορά βιβλίου από το online κατάστημα των Public. 

6. Η Διοργανώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή 

των δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή 

νομικά ελαττώματά των βιβλίων που θα αγοραστούν, καθώς 

επίσης και για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή 

την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση / 

επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, 

άμεσης ή έμμεσης, προερχόμενη από αυτά. Μετά την εκπνοή της 

διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των 

δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND και 

της Διαφημιστικής Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η WIND δεν θα 

υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

συμμετεχόντων. 

7. Με την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια οι συμμετέχοντες 

συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα και εκχωρούν τα αναγκαία 

δικαιώματα, άνευ χρονικού περιορισμού και ατελώς, προς τη 

Διοργανώτρια π.χ. να ανακοινώσει κατάλογο των νικητών/ 
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τυχερών, και οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά 

με την απονομή των δώρων της προωθητικής ενέργειας κλπ. 

8. Αναλυτικά, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει 

τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο 

site της WIND (www.wind.gr) ), τα Social Media της WIND και σε 

οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να 

προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, 

όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Οι συμμετέχοντες με 

την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και την αποδοχή των 

παρόντων όρων, συγκατατίθενται στη χρήση τυχόν αρχείων 

προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά 

την Διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παράδοσης του Δώρου, 

καθώς και στην τυχόν αναφορά του ονόματός τους ή/και 

φωτογραφίας τους για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την 

καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με την 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και την αποδοχή του Δώρου, οι 

νικητές και ο/η συνοδός τους συναινούν για την εμφάνισή τους 

σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, καθώς και στην εύλογη 

χρήση της εικόνας, της φωνής ή/και φωτογραφιών τους, από τον 

Διοργανωτή και τη Διαφημιστική, καθώς και των στοιχείων που 

γνωστοποίησαν στη Διαφημιστική στα πλαίσια του Προγράμματος 

(π.χ. όνομα, ηλικία κλπ), χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 

αμοιβής ή αποζημιώσεως για οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική 

προωθητική δραστηριότητα.  

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. 

10.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως 

δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και 



 
 
 
 
 
 
 
 

λοιπά διακριτικά της εταιρείας WIND και της Διαφημιστικής 

Εταιρείας.  

11.Διευκρινίζεται ότι η Διαφημιστική Εταιρεία και η WIND διατηρούν 

το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποκλείσουν από το Διαγωνισμό, σε 

οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής τους, πρόσωπα που, κατά την 

άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν 

αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη 

συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους Αναλυτικούς 

Όρους ή/και διάταξη νόμου. 

12.Με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια κάθε 

συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα κατά την έννοια του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, 

όπως τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται κατά την 

αποστολή των SMS χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια 

αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής της 

προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας στα πλαίσια αυτής , είτε μέσω των εταιριών αυτών 

και της Διαφημιστικής, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν 

κατ΄εντολή και για λογαριασμό τους . Αμέσως μετά τη διεξαγωγή 

της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, μετά το πέρας 

της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού 

της επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε 

συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω 

επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία 
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προσωπικών δεδομένων, μέσω γραπτού αιτήματος που θα 

απευθύνει στην Εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 

gspathariotis@westsa.gr. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στη 

Προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι 

συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση.  

13.Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει την 

επίσκεψη ενός καταστήματος WIND (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), τις ώρες 

λειτουργίας αυτού και μόνο την ημέρα Δευτέρα 23/04/2018. Η 

Διοργανώτρια Εταιρία και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν 

καμία υποχρέωση αναφορικά με την επίσκεψη των 

ενδιαφερόμενων σε καταστήματα WIND σε ώρες και ημέρες που 

δεν ισχύει η προωθητική ενέργεια.  

14.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται πλέον 

από τους παρόντες όρους που εφαρμόζονται επί του συνόλου 

των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους 

και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες.  

15.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε 

τυχόν διαφορά σχετικά με τη Προωθητική ενέργεια θα επιλύεται 

από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών και η 

συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και 

συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

παρόντων Όρων.   

   Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ                               Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 


