
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 7015 

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

--------------------------------- 

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ 

(2018), ημέρα Δευτέρα  και στο ενταύθα και επί της 

οδού 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 35, κείμενο γραφείο 

μου ιδιοκτησίας μου, σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο 

Αθήνας  ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΒΕΛΑ, που 

εδρεύω στην Αθήνα και κατοικώ στη Φιλοθέη 

Αττικής, με Α.Φ.Μ. 043945580, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, 

παρουσιάστηκε o μη εξαιρούμενos από το νόμο 

Κανάρης Κωνσταντίνης του Μωυσή και της 

Μαίρης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην 

Αθήνα στις 15/7/1968, και κατοικεί στη Γλυφάδα, 

οδός Στράβωνος 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 

503725/20-7-2006 Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ 

045972078, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ο οποίος δήλωσε 

ότι ενεργεί στην παρούσα πράξη μου ως 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 

με την επωνυμία «SPICY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SPICY 

COMMUNICATION ΑΕ.» που εδρεύει στο Δήμο 

Γλυφάδας Αττικής, έχει διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, 



 
 
 
 
 
 
 
 

μετοχικό κεφάλαιο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 

ευρώ το οποίο διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα 

(30) ευρώ η κάθε μία, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 

006274001000 και ΑΦΜ 999230371 (Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε 

Πειραιά), και ο οποίος μου ζήτησε να συνταχθεί η 

παρούσα πράξη μου, με την οποία μου δήλωσε, με 

την εκτεθείσα ιδιότητά του, τα ακόλουθα:  

Ότι η άνω εταιρεία συνεστήθη αρχικώς ως εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPICY 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον 

διακριτικό τίτλο «SPICY COMMUNICATION 

Ε.Π.Ε.» δυνάμει του υπ’ αριθμόν 7290/20-4-2005 

συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών 

Φωτεινής Κωνσταντίνου Καρούνια, το οποίο 

καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του 

Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22/4/2005 με αύξοντα 

αριθμό Γενικό 6086 και Ειδικό 1688 και 

δημοσιεύθηκε  σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 

2546/22-4-2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 

υπ΄αριθμόν 6625/2013 πράξη μου. 

Το άνω καταστατικό στη συνέχεια τροποποιήθηκε:  

Α) Με το υπ’ αριθμόν 9535/19-4-20100 συμβόλαιο 

της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής 

Κωνσταντίνου Καρούνια, το οποίο καταχωρήθηκε 

στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 
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στις 23/4/2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 6097 και 

Ειδικό 1968 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ’ 

αριθμόν 2765/23-4-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και 

ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται  στην 

υπ΄αριθμόν 6625/2013 πράξη μου. 

Β) Με το υπ’ αριθμόν 10139/22-6-2012 συμβόλαιο 

της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής 

Κωνσταντίνου Καρούνια, το οποίο καταχωρήθηκε 

στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

στις 3/7/2012 με αύξοντα αριθμό Γενικό 10702 και 

Ειδικό 3212 και δημοσιεύθηκε  σε περίληψη στο 

υπ’ αριθμόν 5967/3-7-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και 

ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 

υπ΄αριθμόν 6625/2013 πράξη μου. 

Γ) Με το υπ’ αριθμόν 10191/4-10-2012 συμβόλαιο 

της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής 

Κωνσταντίνου Καρούνια, το οποίο καταχωρήθηκε 

στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

στις 12/10/2012 με αύξοντα αριθμό Γενικό 15240 

και Ειδικό 4575 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 

υπ’ αριθμόν 11351/12-10-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ 

και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται   

στην υπ΄αριθμόν 6625/2013 πράξη μου. 

Στις 3−12−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 133972, η υπ’ αριθ. 

18738/29−11−2013 Απόφαση της 

Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια 

σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «SPICY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το 

διακριτικό τίτλο «SPICY COMMUNICATION A.E.» 

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006274001000, η οποία 

προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPICY 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το 

διακριτικό τίτλο «SPICY COMMUNICATION 

Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και β) εγκρίθηκε το 

καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό 

καταρτίστηκε με την με αριθμό 10.358/9−9−2013 

συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου 

Αθηνών Φωτεινής Κωνσταντίνου Καρούνια, καθώς 

και με την με αριθμό 10.387/20−11−2013 

διορθωτική πράξη της ιδίας, όπως τα ανωτέρω 

προκύπτουν από το υπ΄αριθμόν 8846/13-12-2013 

ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ) αντίγραφο 

του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθμόν 

6651/2014 πράξη μου.  

Δ)    Στις 17-1-2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 153836 

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της 

υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών το 

από 12-12-2013 πρακτικό Συνεδριάσεως του ΔΣ 

της άνω εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι  

εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με 

πενταετή θητεία, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν 
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από το υπ΄αριθμόν πρωτ 4623/3-10-2014  

έγγραφο της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου 

Αθηνών  αντίγραφο του οποίου εκδοθέν από τον 

Ιστότοπο του ΓΕΜΗ προσαρτάται στην υπ’ 

αριθμόν 6990/02-11-2017 πράξη μου. Το 

νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 

σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 26-5-2014 

εκδοθέντος του υπ΄αριθμόν 5/26-5-2014 πρακτικό 

της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται 

στην υπ΄ αριθμόν 6691/2014  πράξη μου, 

σύμφωνα με το οποίο εξελέγη ο εμφανισθείς 

Κανάρης Κωνσταντίνης Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της άνω 

εταιρείας και χορηγήθηκαν δικαιώματα 

εκπροσώπησης της άνω εταιρείας. 

Ε) με το υπ’ αριθμόν 6673/28-5-2014 συμβόλαιό 

μου με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του 

καταστατικού της άνω εταιρείας (μεταφορά της 

έδρας της εταιρείας στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής) 

και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της. Στις 3-6-

2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 208143 

το από 23-5-2014 (υπ΄αριθμόν 1) πρακτικό της 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της άνω εταιρείας σύμφωνα με το οποίο 

αποφασίσθηκε η άνω τροποποίηση, όπως τα 

ανωτέρω προκύπτουν από το υπ΄αριθμόν 

6677/30-6-2014 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε – Ε.Π.Ε και 

Γ.Ε.ΜΗ) ακριβές αντίγραφο του οποίου 

προσαρτάται στην υπ αρίθμ. 6729/2014 πράξη 

μου. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Στις 3-6-2014  καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 208143  στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της 

υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών το 

από 23-5-2014 πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το 

οποίο προκύπτει ότι το οποίο τροποποιήθηκε το 

άρθρο 2 του καταστατικού της άνω εταιρείας 

(μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο 

Γλυφάδας Αττικής) όπως τα ανωτέρω προκύπτουν 

από το υπ΄αριθμόν πρωτ 52096/17-6-2014 

έγγραφο της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου 

Αθηνών  αντίγραφο του οποίου εκδοθέν από τον 

Ιστότοπο του ΓΕΜΗ προσαρτάται στην υπ’ 

αριθμόν 6990/02-11-2017 πράξη μου. 

ΣΤ) Στις 29/3/2017  καταχωρήθηκε  σε ορθή 

επανάληψη με ΚΑΚ 971757 στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 

Επιμελητηρίου Αθηνών η  από 17-3-2017  

απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από 

την οποία προκύπτει ότι τροποποιήθηκε το άρθρο 

35 και το άρθρο 3 του καταστατικού της άνω 

εταιρείας όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το 

υπ΄αριθμόν πρωτ 794790/29-3-2017 έγγραφο 

της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών  

αντίγραφο του οποίου εκδοθέν από τον Ιστότοπο 

του ΓΕΜΗ προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 

6990/02-11-2017 πράξη μου. 

Ζ) Στις 21-6-2017  καταχωρήθηκε  με ΚΑΚ 
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1114564 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 

δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου 

Αθηνών η  ανακληση της ανακοίνωσης με ΑΠ 

794790/21-4-2017 με ΚΑΚ 971757/29-3-2017 και 

τροποποίηση των αρθρων 3 και 35 λόγω της 

σχετικής παρατήρησης της ΠΕ Νοτίου τομέα 

Αθηνών όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το 

υπ΄αριθμόν πρωτ 10670/11-7-2017 έγγραφο της 

υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών  

αντίγραφο του οποίου εκδοθέν από τον Ιστότοπο 

του ΓΕΜΗ προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 

6990/02-11-2017 πράξη μου. 

Η) Στις 11/9/2017  καταχωρήθηκε  με ΚΑΚ 

1168948 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 

δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου 

Αθηνών η  από 22-8-2017  απόφαση της έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης από την οποία προκύπτει ότι  

τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της 

άνω εταιρείας όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από 

το υπ΄αριθμόν πρωτ 935188/14-9-2017 έγγραφο 

της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών  

αντίγραφο του οποίου εκδοθέν από τον Ιστότοπο 

του ΓΕΜΗ προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 

6990/02-11-2017 πράξη μου. 

Ο άνω εμφανισθείς Κανάρης Κωνσταντίνης  μου 

δήλωσε ότι η υπ’ αυτού εκπροσωπουμένη, ως 

άνω, εταιρεία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία 

και το καταστατικό της και τα ανωτέρω 

νομιμοποιητικά έγγραφα δεν έχουν υποστεί άλλη 

τροποποίηση εκτός από τις προαναφερθείσες.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Ήδη σήμερα με την πράξη αυτή o άνω εμφανισθείς 

υπό την εκτεθείσα ιδιότητά του δηλώνει:  

Ότι η εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο 

Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, και η οποία στη 

συνέχεια θα ονομάζεται  - χάριν συντομίας - απλώς 

«WIND», προκήρυξε διαγωνισμό / προωθητική 

ενέργεια με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) 

και τίτλο  «Valentine's event στα καταστήματα 

WIND» (στη συνέχεια απλώς «Διαγωνισμός»), ο 

οποίος θα  πραγματοποιηθεί από τις 12/02/2018 μέχρι 

και την 14/02/2018 και σε τρία (3) καταστήματα  WIND 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ήτοι: α) Athens Metro Mall, Άγιος 

Δημήτριος, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, β) Εμπορικό 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Τομπάζη 15 και γ)  The 

Mall Athens, Μαρούσι, Ανδρέα Παπανδρέου 35, 

(εφεξής η «Διάρκεια»).  

 Ότι η υπ’ αυτού εκπροσωπουμένη  εταιρεία με την 

επωνυμία «SPICY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία στη 

συνέχεια θα ονομάζεται  - χάριν συντομίας – απλώς 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  έχει αναλάβει την οργάνωση και τη 

διεξαγωγή της άνω προωθητικής ενέργειας για 

λογαριασμό της «WIND» και προς τούτο ζήτησε να 

καταθέσει σε εμένα και κατέθεσε τους από 8/2/2018 

όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό οι οποίοι 

προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου και οι οποίοι 



Φύλλο 0 5 

αναφέρουν επί λέξει τα εξής: 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 «Valentine's event στα καταστήματα WIND»  

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» (εφεξής «WIND») 

που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. 

Κηφισίας αρ. 66, ΤΚ 15125 και σε συνεργασία με την 

εταιρεία με την επωνυμία «SPICY COMMUNICATION 

Α.Ε.», που εδρεύει στη Γλυφάδα Λεωφ. Βουλιαγμένης 

58, TK: 16675, (εφεξής «SPICY» ή «Διαφημιστική 

εταιρεία»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον 

τίτλο “Valentine's event στα καταστήματα WIND” που 

περιλαμβάνει διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) 

(εφ’ εξής «προωθητική ενέργεια»), στο πλαίσιο 

προώθησης και προβολής των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της WIND, για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 

συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι 

οποίοι είναι κατατεθειμένοι σε Συμβολαιογράφο 

Αθηνών  (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr 

κατά το χρονικό διάστημα από 12/02/2018 έως και τις 

14/02/2018. 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 SPICY στο τηλέφωνο 210-

9959600, 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 12/02/2018 έως και τις 

28/02/2018. 

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 στο 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. 

2.Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει  από 

12/02/2018 έως και τις 14/02/2018 και θα 

πραγματοποιηθεί  σε τρία (3) καταστήματα  WIND 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) πανελλαδικά. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια 

έχουν όλοι όσοι  διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην 

Ελλάδα, 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. 
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4. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες WIND και 

SPICY, 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. 

5. 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 μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού της 

προωθητικής ενέργειας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την 

ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους 

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 & συμπλήρωσης των 

στοιχείων στην ειδική φόρμα στοιχείων /συμμετοχής 

όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους 

συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 

(ε) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων 

διαμονής του υποβάλλοντος 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 SPICY απαλλάσσονται από κάθε 

σχετική ευθύνη ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να 

προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων 

δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε 

διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική 

τους ευχέρεια. 

6. Από την ημερομηνία έναρξης της ενέργειας 

(12/02/2018) το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει στην 

ενέργεια, επισκέπτοντας ένα από τα 3 καταστήματα 

WIND, τα οποία αναφέρονται παρακάτω 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και τα οποία συμμετέχουν στην 

προωθητική ενέργεια, τις ώρες διεξαγωγής της (17:00-

21:00), επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα μπαλόνια 

που προσφέρει η προωθητική ομάδα. Στην ενέργεια 

έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και συνδρομητές 

WIND, F2G, Q, καθώς και άτομα που δεν ανήκουν στο 

πελατολόγιο της WIND. 

7. Ο νικητής της «Data Προσφοράς», εφόσον είναι 

ιδιώτης συνδρομητής συμβολαίου/ καρτοσύνδεσης 

WIND, F2G ή Q  θα πρέπει να στείλει (μέχρι τις 

14/02/2018) με μήνυμα SMS την λέξη: «LOVE» στο 

1285. Η αποστολή μηνύματος γίνεται χωρίς χρέωση. 

Ο νικητής λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα, το 
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οποίο επιβεβαιώνει το δώρο (2GB). Τα 2GB, μπορούν 

να καταναλωθούν εντός 7 ημερών, από την 

ημερομηνία ενεργοποίησης του δώρου (η 

ενεργοποίηση γίνεται με την παραλαβή του 

αυτοματοποιημένου μηνύματος). 

8. Σε περίπτωση που ο νικητής της «Data 

Προσφοράς», δεν είναι ιδιώτης συνδρομητής 

συμβολαίου/ καρτοσύνδεσης WIND, F2G ή Q, θα 

ενημερώνεται από τους υπαλλήλους του 

καταστήματος WIND, για τα κατάλληλα, διαθέσιμα 

προγράμματα κινητής/καρτοκινητής, ώστε να 

μπορέσει να κάνει χρήση του δώρου (2GB). 

9. Ο νικητής του δώρου «1 + 1 προσφορά σε 

συσκευές», έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία (1) 

συσκευή smartphone (εκτός από Apple συσκευές), να 

προχωρήσει σε αγορά της εν λόγω συσκευής και το 

κατάστημα θα του δώσει εντελώς δωρεάν, μια (1) 

δεύτερη συσκευή, ίδια με αυτήν που επέλεξε να 

αγοράσει. Η «εξαργύρωση» της προσφοράς θα πρέπει 

να γίνει το διάστημα από: 12/02/2018 έως και 

14/02/2018, σε ένα από τα 3 καταστήματα WIND, που 

συμμετέχουν στην ενέργεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Τα 

καταστήματα WIND, παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς 

συσκευών με έως και 36 άτοκες δόσεις. 

10. Ο νικητής του δώρου «Δείπνο σε εστιατόριο για 2 

άτομα», θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο, 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του στο 

ειδικό gift voucher, το οποίο θα παραλάβει από την 

προωθητική ομάδα. Ο νικητής θα πρέπει να κρατήσει 

το απόκομμα του gift voucher που του αναλογεί. Η 



 
 
 
 
 
 
 
 

Διαφημιστική εταιρεία θα αναλάβει την άμεση 

επικοινωνία με τον νικητή, στα στοιχεία όπου έχει 

δηλώσει, για την παραλαβή του δώρου. Η εξαργύρωση 

του δώρου θα γίνεται, τις ημέρες και ώρες που έχει 

ορίσει η συνεργαζόμενη εταιρεία (εστιατόριο). 

11. Ο νικητής του δώρου «Ταξίδι για 2 άτομα», θα 

πρέπει να αποδεχθεί το δώρο, συμπληρώνοντας τα 

στοιχεία επικοινωνίας του στο ειδικό gift voucher, το 

οποίο θα παραλάβει από την προωθητική ομάδα. Ο 

νικητής θα πρέπει να κρατήσει το απόκομμα του gift 

voucher που του αναλογεί. Η Διαφημιστική εταιρεία θα 

αναλάβει την άμεση επικοινωνία με τον νικητή, στα 

στοιχεία όπου έχει δηλώσει, για την παραλαβή του 

δώρου. Η εξαργύρωση του δώρου θα γίνεται, τις 

ημερομηνίες που έχει ορίσει η συνεργαζόμενη εταιρεία 

(ταξιδιωτικό πρακτορείο). Το δώρο αφορά σε 

δωροεπιταγή των 250€, για δύο άτομα, η οποία μπορεί 

να εξαργυρωθεί από τον τυχερό με όποιον τρόπο 

επιθυμεί. 

12. Ο νικητής του δώρου «SPA για 2 άτομα», θα 

πρέπει να αποδεχθεί το δώρο, συμπληρώνοντας τα 

στοιχεία επικοινωνίας του στο ειδικό gift voucher, το 

οποίο θα παραλάβει από την προωθητική ομάδα. Ο 

νικητής θα πρέπει να κρατήσει το απόκομμα του gift 

voucher που του αναλογεί. Η Διαφημιστική εταιρεία θα 

αναλάβει την άμεση επικοινωνία με τον νικητή, στα 

στοιχεία όπου έχει δηλώσει, για την παραλαβή του 

δώρου. Η εξαργύρωση του δώρου θα γίνεται, τις 
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ημέρες και ώρες που έχει ορίσει η συνεργαζόμενη 

εταιρεία (SPA). 

13. Ο νικητής του δώρου «Δώρο για το άλλο σου 

μισό», θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο, 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του στο 

ειδικό gift voucher, το οποίο θα παραλάβει από την 

προωθητική ομάδα. Ο νικητής θα πρέπει να κρατήσει 

το απόκομμα του gift voucher που του αναλογεί. Ο 

νικητής θα ενημερώνεται ταυτόχρονα για το δώρο του, 

από την προωθητική ομάδα. Η απόδοση των δώρων 

γίνεται βάσει διαθεσιμότητας. 

14. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών 

των  κατασκευαστών και συνοδεύονται από την 

αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και 

η Διοργανώτρια και η διαφημιστική εταιρεία ουδεμία 

ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, 

καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια 

ευθύνεται  αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των 

δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης 

και για βλάβες ή 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. Για οποιοδήποτε 

πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη 

αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο 

νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. 

15. ΔΩΡΑ : Τα «μεγάλα δώρα» της προωθητικής 

ενέργειας  είναι τα εξής: 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Δείπνο σε εστιατόριο για 2 άτομα 9 

Ταξίδι για 2 άτομα 3 

SPA για 2 άτομα 3 

  

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ:  

Α) ΔΩΡΑ: Η Διαφημιστική εταιρεία επικοινωνεί μόνο 

με τους νικητές των μεγάλων δώρων (Δείπνο, Ταξίδι ή 

SPA) όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 7 του 

παρόντος για να τους ενημερώσει για την παραλαβή 

των δώρων τους, η οποία θα γίνει με αποστολή μέσω 

μεταφορικής στην διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει 

αφού απαραιτήτως επιδείξουν ταυτότητα ή το 

διαβατήριο σε ισχύ για τις ανάγκες ταυτοπροσωπίας 

και υπογράψουν προηγούμενα την φόρμα παραλαβής 

μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α1) η οποία 

αποστέλλεται μαζί με το δώρο από την εταιρεία SPICY. 

Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους 

τυχερούς  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον 

στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του  τυχερού – τελικού αποδέκτη του 

Δώρου. 

Β) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει αρνηθεί την 

καταχώρηση των στοιχείων του στο gift voucher, στο 

κατάστημα, το δώρο αυτό δεν μπορεί να διεκδικηθεί. 
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Γ) Η αποστολή όλων των δώρων θα πραγματοποιείται 

από τη Διαφημιστική Εταιρεία το αργότερο έως την 

28/02/2018. Αν έως την 28/02/2018 η Διαφημιστική δεν 

καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Δικαιούχο του 

μεγάλου δώρου, τότε αυτός χάνει το δικαίωμα 

απόδοσης του μεγάλου Δώρου και η Διοργανώτρια 

είναι ελεύθερη να το διαθέσει  κατά την διακριτική της 

ευχέρεια. Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο 

εντοπισμός τους από την Διαφημιστική ή από την 

μεταφορική ή λόγω επίδειξης αδιαφορίας, αμέλειας ή 

αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή 

του δώρου τους αυτομάτως μετά την 28/02/2018 

χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησής αυτού. 

Δ) Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, η SPICY 

θα  αναλάβει την αποστολή των δώρων με εξοδά της, 

με μεταφορική εταιρεία της επιλογής της . Πριν την 

παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος 

ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής 

εταιρείας (courier). Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς 

(courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από 

τους  τυχερούς εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών 

από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα 

επιστρέφονται και η Διοργανώτρια μπορεί να τα 

διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  Η 

ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της 

Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 

διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, κατά τα 

ανωτέρω. 

17. Η Διοργανώτρια WIND ή/και η Spicy για την 

πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού δεν 



 
 
 
 
 
 
 
 

φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς 

οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για 

οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί 

σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, 

την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

18Α. Με την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και 

την αποδοχή των παρόντων όρων κατά την 

συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας του νικητή 

στο ειδικό gift voucher, οι συμμετέχοντες συναινούν 

ρητά και ανεπιφύλακτα και εκχωρούν τα αναγκαία 

δικαιώματα, άνευ χρονικού περιορισμού και ατελώς, 

προς τη Διοργανώτρια , προκειμένου να 

δημοσιεύσει  τα στοιχεία που συμπληρώνουν στο 

ειδικό gift voucher και κάθε σχετικό οπτικοακουστικό 

υλικό, χάριν διαφάνειας των διαδικασιών και για 

διαφημιστικούς σκοπούς προώθησης της ενέργειας 

όπως π.χ. να ανακοινώσει  κατάλογο των νικητών/ 

τυχερών, καθώς και φωτογραφίες τους / 

οπτικοακουστικό υλικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιπλέον φιλμς και 

βίντεο με τους νικητές / τυχερούς και οποιοδήποτε 

άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με την απονομή 

των δώρων της προωθητικής ενέργειας κλπ.  

18Β. Αναλυτικά, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα 

να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει 

φωτογραφίες των νικητών στο site της WIND 

(www.wind.gr) και σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε 
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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. 

19. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και 

δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. 

20. 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

21. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη 

για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και 

ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ελλιπής ή 

ανακριβής δήλωση  των στοιχείων παρέχει δικαίωμα 

στις Διοργανώτριες καθ΄ όλη την διάρκεια της 

προωθητικής ενέργειας, καθώς και μετά το τέλος της, 

να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία απόδοσης του 

Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους 

του.   

22. Με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια 

κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα 

κατά την έννοια των ν. 2472/1997 και 3471/2006, ως 

αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  ν. 

2472/1997 και 3471/2006 όπως τα προσωπικά του 

στοιχεία που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση του 

gift voucher και της φόρμας αποδοχής δώρου 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1) χρησιμοποιηθούν από  τη 

Διοργανώτρια  αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες 

διεξαγωγής και δημοσιότητας 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 και την παράδοση των δώρων, κατά τα 

οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα 

σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, μετά το πέρας της 

περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
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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 των άρθρ. 

11,  13 του Ν. 2472/97 για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, ως αυτός ισχύει σήμερα. Η 

κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στη Προωθητική 

ενέργεια   προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων 

οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση. 

23. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια 

προϋποθέτει την επίσκεψη ενός εκ των τριών (3) 

καταστημάτων WIND (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), τις ώρες που 

θα είναι παρόν η προωθητική ομάδα της Διαφημιστικής 

εταιρείας (SPICY).  Η προωθητική ομάδα θα βρίσκεται 

σε κάθε ένα από τα καταστήματα που συμμετέχουν 

στην ενέργεια από τις 17:00 έως και τις 21:00, το 

χρονικό διάστημα: 12/02/2018 – 14/02/2018. Η 

Διοργανώτρια Εταιρία και η Διαφημιστική δεν 

αναλαμβάνουν  καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

επίσκεψη των ενδιαφερόμενων σε καταστήματα WIND 

που δεν συμμετέχουν στην ενέργεια ή σε ώρες και 

ημέρες που δεν ισχύει η προωθητική ενέργεια. 

24. 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 Διαγωνισμού 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

25. 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. 

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η 

παρούσα πράξη μου σε δώδεκα (12) φύλλα. 

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα (1)  ευρώ για το 

πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) για τα αντίγραφα.  

Για δικαιώματα της παρούσας πράξης καθώς και για 

δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν 

ευρώ διακόσια έξη (206,00). Επί των εισπρακτέων 

δικαιωμάτων εισπράχθηκε επίσης Φ.Π.Α ευρώ 

σαράντα εννέα και σαράντα τέσσερα (49,44) 

   Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε 

παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ σαράντα ένα 

και είκοσι (41,20). 

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για 

να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε 

ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός 
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καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος 

ορίζει. 

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ      

Κ.Κωσταντίνης 

           

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΡΕΒΕΛΑΣ 

Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα Αυθημερόν 

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών 


