ΑΡΙΘΜΟΣ : 2951
ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
_____________________________________
Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019]
ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εδρεύουσας στο
Μαρούσι Αττικής Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
"WIND

ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον
διακριτικό τίτλο "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.", που βρίσκονται στον Δήµο Αµαρουσίου επί
της Λεωφόρου Κηφισίας αριθµός 66, όπου προσήλθα,
ύστερα

από

πρόσκληση

για

την

υπογραφή

του

παρόντος, σε µένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, µε έδρα την Αθήνα,
επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθµός 137, με
ΑΦΜ 061570329 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκε η
μη εξαιρούμενη από το νόμο ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΝΤΗ του
Γεωργίου και της Ζωής, ιδιωτική υπάλληλος, που
γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.9.1988,

κάτοικος

Αµαρουσίου Αττικής, οδός Κηφισίας αριθµός 66,
κάτοχος του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας µε
αριθµό ΑΕ 099613/18.7.2007 που εκδόθηκε από το

Τ.Α. Σπάτων,
πληρεξούσια,

η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως
αντιπρόσωπος

και

αντίκλητος,

στο

όνοµα και για λογαριασµό της εδρεύουσας στο Δήµο
Αµαρουσίου

Αττικής

επωνυµία

"WIND

Ανώνυµης
ΕΛΛΑΣ

Εταιρείας

µε

την

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
και

τον

διακριτικό

τίτλο

"WIND

ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.", ως νόµιµη εκπρόσωπος
αυτής, η οποία έχει έδρα τον Δήµο Αµαρουσίου, επί της
Λεωφόρου Κηφισίας αριθµός 66, Α.Φ.Μ. 099936189
(Δ.Ο.Υ.

Φ.Α.Ε.

004127301000,

Αθηνών)

και

αριθμό

ΓΕΜΗ

δυνάμει

του

με

αριθμό

2826/14.6.2019 πληρεξουσίου μου το οποίο κατά ρητή
και υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας δεν έχει
ανακληθεί ούτε έχει παύσει ισχύς του μέχρι σήμερα.
Η εταιρεία αυτή έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού
Μητρώου

(Γ.Ε.ΜΗ.)

004127301000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.

48025/01ΑΤ/Β/01/026(2003))

προήλθε

από

συγχώνευση

των

(πρώην
και

παρακάτω

ανωνύμων εταιρειών: 1) της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία "ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο
"TELLAS",
Εταιρειών

με

αριθμό

Μητρώου

Ανωνύµων

48025/01ΑΤ/Β/01/026(2003),

εδρεύουσας στο Δήμο Αμαρουσίου και 2) της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "WIND

Φύλλο 2

ΕΛΛΑΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό
τίτλο

"WIND

ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Α.Ε.Β.Ε.", με αριθμό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών
55017/01ΑΤ/Β/03/177(2005), εδρεύουσας στο Δήμο
Αμαρουσίου,

µε απορρόφηση της δεύτερης από την

πρώτη σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-77α
του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" και τις
διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν. Η
συγχώνευση έγινε δυνάμει της µε αριθμό 26.610/2312-2008 πράξης συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου
Αθηνών Μαρίνας - Ελένης Μάγκλαρη και τις από 1912-2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων των ανωτέρω εταιρειών, ακριβή φωτοτυπικά
αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο με αριθμό
22/5-10-2011 συμβόλαιό μου. Η πράξη αυτή εγκρίθηκε
µε την µε αριθμό ΕΜ-28259/31-12-2008 απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών (Ανατολικός Τοµέας), καταχωρήθηκε
στις 31-12-2008 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Νομαρχίας Αθηνών, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη
στο µε αριθμό 308/15-1-2009 Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του
οποίου

καθώς

και

επικυρωμένο

αντίγραφο

του

κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως
αυτό

διαμορφώθηκε

μετά

τη

συγχώνευση,

προσαρτώνται στο με αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό
μου.
Η

πρώτη

από

τις

ανώνυμες

εταιρείες

που

συγχωνεύτηκαν κατά τα ανωτέρω, µε την επωνυμία

"ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
και τον διακριτικό τίτλο

"TELLAS"

νόµιµα

της

µε

ΑΝΩΝΥΜΗ

την

αρχική

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

είχε συσταθεί

επωνυμία

"ΕΒΕΡΤΖΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "EVERGY" και με
έδρα τον Δήμο Αθηναίων, µε την µε αριθμό 3228/2001
πράξη

της

Συμβολαιογράφου

Αθηνών

Έλλης

Καλιτσουνάκη, η οποία είχε εγκριθεί µε την µε αριθμό
1094/17-1-2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, είχε
καταχωρηθεί στις 17-1-2001 στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και είχε λάβει αριθµό
µητρώου Α.Ε. 48025/01/Β/01/35, περίληψή της δε
είχε δημοσιευθεί στο µε αριθμό 392/18-1-2001 Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 22/510-2011 συμβόλαιό μου. Το καταστατικό της άνω
εταιρείας είχε τροποποιηθεί μεταγενέστερα -μεταξύ
άλλων- 1) µε την από 1-6-2002 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της (µεταφορά έδρας στον
Δήµο Αµαρουσίου), η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθμό
18646/20-9-2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
καταχωρήθηκε στις 20-9-2002 στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, περίληψή της δε
δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 9774/25-9-2002 Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 22/5-

Φύλλο 3

10-2011 συμβόλαιό μου, 2) µε την από 7-11-2002
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
(αλλαγή

της

επωνυμίας

σε

"ΤΕΛΛΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο
"TELLAS"), η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθμό
17860/02/22-1-2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
καταχωρήθηκε στις 22-1-2003 στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, περίληψή της δε
δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 743/29-1-2003 Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 22/510-2011 συμβόλαιό μου.
Η

δεύτερη

από

τις

ανώνυμες

εταιρείες

που

συγχωνεύτηκαν κατά τα ανωτέρω, με την επωνυμία
"WIND

ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το
διακριτικό τίτλο "WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε." είχε συσταθεί νόμιμα με την αρχική της
επωνυμία "ACV FINANCE Συμβουλευτικές Υπηρεσίες,
Αγοραπωλησίες Ακινήτων, Αντιπροσωπείες Συμμετοχές
Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο " ACV
FINANCE Α.Ε." και με έδρα το Δήμο Αθηναίων, µε την
µε

αριθμό

3718/8-8-2003

Συμβολαιογράφου

Αθηνών

πράξη

του

Θεόδωρου

Σγουμπόπουλου, η οποία είχε εγκριθεί µε την µε
αριθµό 29319/2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
περίληψή της δε είχε δημοσιευθεί στο µε αριθμό
8867/20-8-2003

Φύλλο

της

Εφημερίδας

της

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου

προσαρτάται στο με αριθμό 967/2015 συμβόλαιό μου.
Η εν λόγω εταιρεία, δυνάμει της από 3.11.2005 και με
αριθμό

ΕΜ

20824/05

εγκριτικής

απόφασης

του

Νομάρχη Αθηνών, συγχώνευσε δι’ απορροφήσεως την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ανώνυμη

Εμπορική

και

Βιομηχανική Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΤΙΜ
HELLAS Α.Ε.Β.Ε.» (και πρώην με την επωνυμία «STET
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «STET
HELLAS

Α.Ε.Β.Ε.»)

και

πρώην

Αρ.Μ.Α.Ε.

27039/01ΑΤ/Β/92/1961, περίληψη δε της ως άνω
συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 11663/911-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται
στο

με

αριθμό

967/2015

συμβόλαιό

μου.

Το

καταστατικό της άνω εταιρείας (ήτοι, της "WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ") είχε τροποποιηθεί -μεταξύ
άλλων- 1) µε την από 29-3-2005 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της (αλλαγή της επωνυμίας
σε «TROY GAC Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών»
και το διακριτικό τίτλο «TROY GAC Α.Ε.») η οποία
εγκρίθηκε µε την µε αριθμό 7666/2005 απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 5-4-2005 στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών,

Φύλλο 4

περίληψή της δε δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 2153/64-2005

Φύλλο

της

Εφημερίδας

της

Κυβέρνησης

(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται
στο με αριθμό 967/2015 συμβόλαιό μου, 2) με την από
2-11-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της (αλλαγή της επωνυμίας σε "ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΤΙΜ
HELLAS Α.Ε.Β.Ε."), η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθμό
ΕΜ-20824/3-11-2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
καταχωρήθηκε στις 3-11-2005 στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, περίληψή της δε
δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 11663/9-11-2005 Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό
967/2015

συμβόλαιό μου, 3) µε την από 17-5-2007

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
(αλλαγή

της

επωνυμίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

σε

ΑΝΩΝΥΜΗ

"WIND
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ

ΒΙ0ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο
"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε."), η οποία
εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-9836/2007 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 29-5-2007
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας
Αθηνών, περίληψή της δε δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό
3815/1-6-2007

Φύλλο

της

Εφημερίδας

της

Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο με αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό
μου. Το καταστατικό της νέας εταιρείας που προέκυψε

µετά τη συγχώνευση τροποποιήθηκε περαιτέρω 1) µε
την από 3-4-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των

μετόχων

(σκοπός),

της

19

[τροποποίηση

(σύνθεση

και

των

άρθρων

θητεία

Δ.Σ.)

3
και

τροποποίηση και αναρίθμηση των λοιπών άρθρων για
την εναρμόνιση στις διατάξεις του Ν.3604/2007], η
οποία τροποποίηση εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ6067/2009

απόφαση

του

Νομάρχη

Αθηνών,

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Νομαρχίας Αθηνών στις 10-4-2009 και η σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 2826/15-42009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με
αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό μου, 2) µε την από
22-6-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της [τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός)], η
οποία τροποποίηση εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ15375/2009

απόφαση

του

Νομάρχη

Αθηνών,

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Νομαρχίας Αθηνών στις 3-7-2009 και η σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 8227/10-72009 Φύλλο της Eφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με
αριθμό 22/5-10-2011 συμβόλαιό μου, 3) µε την από
31-12-2009

απόφαση

της

έκτακτης

Γενικής

Συνέλευσης των µετόχων της, η οποία εγκρίθηκε µε τη

Φύλλο 5

µε αριθμό ΕΜ-1303/2010 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών,

καταχωρήθηκε

στο

Μητρώο

Ανωνύμων

Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 29-1-2010 και η
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό
916/5-2-2010 Φύλλο της Eφηµερίδας της Κυβέρνησης
(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται
στο με αριθμό 967/2015 συμβόλαιό μου, 3) µε την από
6-7-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της, η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθμό ΕΜ18029/2010

απόφαση

του

Νομάρχη

Αθηνών,

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Νομαρχίας Αθηνών στις 21-7-2010 και η σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 8574/28-72010 Φύλλο της Eφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με
αριθμό 967/2015 συμβόλαιό μου, 4) με την από 1612-2010

(ώρα

17.00)

απόφαση

της

Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση
εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-29514/10 απόφαση
του Noµάρxη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 2412-2010 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
µε αριθμό 15057/31-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και µε την από
16-12-2010

(ώρα

20.00)

απόφαση

της

Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση
εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-29516/10 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 24-

12-2010 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
µε αριθµό 15072/31-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και αντίτυπα των
άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στο με αριθμό 22/5-10-2011
συμβόλαιό μου, 5) µε την από 22-12-2011 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
τροποποίηση εγκρίθηκε µε την µε αριθμό ΕΜ-365/12
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών,

καταχωρήθηκε

στο

Μητρώο

Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής

Ανωνύμων

(Π.Ε. Βορείου

Τομέα Αθηνών) στις 23-1-2012, και προσαρτάται σε
επικυρωμένο αντίγραφο στο
συμβόλαιό

μου,

η

με αριθμό 121/2012

σχετική

δε

ανακοίνωση

δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 659/27-1-2012 Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό
194/2012 συμβόλαιό μου , 6) με την από 3-4-2013
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ.
7928/13/30-4-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία προσαρτάται σε
επικυρωμένο αντίγραφο στο με αριθμό 389/2013
συμβόλαιό μου, και η οποία καταχωρήθηκε την 10-52013 στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης
133696, η σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
με αριθμό 5810/18-6-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της
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Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του
οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 865/22-4-2015
συμβόλαιό μου, 7) με την από 5-3-2014 απόφαση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ.
9362/14/14-4-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε
την

25-4-2014

καταχώρισης

στο

ΓΕΜΗ

206301,

δημοσιεύθηκε

στο

προσαρτώμενο

στο

η

σχετική

άνω
με

με

κωδικό
δε

αριθμό

ανακοίνωση

αναφερόμενο

αριθμό

και

865/22-4-2015

συμβόλαιό μου, με αριθμό 5810/18-6-2014 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και
ΓΕΜΗ), 8) με την από 19-12-2014 απόφαση έκτακτης
Γενικής

Συνέλευσης

των

μετόχων

της,

η

οποία

τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ.
35023/14_16/01/2015

απόφαση

του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η
οποία καταχωρήθηκε την 20-1-2015 στο ΓΕΜΗ με
κωδικό αριθμό καταχώρισης 369075, η σχετική δε
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο µε αριθμό 3147/8-62015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με
αριθμό 968/2015 συμβόλαιό μου και 9) με την από 89-2017 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την
με

αριθμ.

16450/14/12/2017

απόφαση

Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,

της
η

οποία καταχωρήθηκε την 14/12/2017 στο ΓΕΜΗ με

κωδικό αριθμό καταχώρισης 1278034, όπως προκύπτει
από

την

με

αριθμ.

πρωτ.

997661/18-12-2017

ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) που προσαρτάται στο με
αριθμό 1993/2017 συμβόλαιό μου. Το κωδικοποιημένο
καταστατικό της εταιρείας που περιλαμβάνει όλες τις
ανωτέρω τροποποιήσεις προσαρτάται στο με αριθμό
1993/2017

συμβόλαιό

μου,

σε

επικυρωμένο

αντίγραφο.
Το

ισχύον

Διοικητικό

Συμβούλιο

της

εδώ

εκπροσωπούμενης Εταιρείας µε την επωνυμία "WIND
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο
"WIND

ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Α.Ε.Β.Ε.",

µε

πενταετή θητεία, εξελέγη µε την από 19-1-2016
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και
συγκροτήθηκε σε σώμα µε το από 19-1-2016 πρακτικό
του,

αμφότερα

τα

οποία

αφού

προηγουμένως

εγκρίθηκαν προς καταχώριση με την με αριθμό πρωτ.
1699/15-2-2016 ανακοίνωση του Τμήματος Ανωνύμων
Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής που προσαρτάται στο με αριθμό
1172/2016 συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο,
καταχωρήθηκαν

στο

Γ.Ε.ΜΗ.

στις

23-2-2016

με

Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 588995 όπως προκύπτει
από

την

με

αριθμό

πρωτ.

10890/28-3-2016
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ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ,
επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο
με αριθμό 1229/11.4.2016 πληρεξούσιό μου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, αποφάσισε να
χορηγήσει

εκ

νέου

εξουσίες

υπογραφής

και

εκπροσώπησης της εταιρείας που ανατίθενται στον εδώ
εμφανιζόμενο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει
του από 14-3-2017 πρακτικού του, ακριβές αντίγραφο
του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1571/2017
πληρεξούσιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 12-52017 στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) με κωδικό
αριθμό καταχώρισης 989556, όπως προκύπτει από την
με αριθμό πρωτ. 792015/15-5-2017 ανακοίνωση του
Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ που προσαρτάται
στο με αριθμό 1830/2017 συμβόλαιό μου.
Σύμφωνα δε µε ρητή σχετική δήλωση της εδώ
εμφανισθείσας

πληρεξουσίας,

μέχρι

σήμερα,

δεν

ανακλήθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας, δεν
εξαντλήθηκε ο χρόνος διάρκειάς της, δεν πάρθηκε
απόφαση των μετόχων για λύση, δεν βρίσκεται σε
εκκαθάριση,

δεν

τροποποιήθηκε

περαιτέρω

ούτε

λύθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο, ούτε κηρύχθηκε σε
πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε
πτώχευση, ούτε τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση
πιστωτών η περιουσία της ως άνω εκπροσωπούμενης
από αυτόν εταιρείας.
Στη

συνέχεια,

η

άνω

εµφανιζόµενη,

µε

την

προαναφερόμενη ιδιότητά της ζήτησε να καταθέσει και
κατέθεσε

σε

μένα

τη

Συμβολαιογράφο

τους

αναλυτικούς όρους διαγωνισμού με τίτλο «“WIND
ONE Spin & Win” που διοργανώνει
εταιρία

με

την

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΗ

η ανώνυμη

"WIND

ΕΛΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο
"WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε." στους
οποίους γίνεται καθορισμός των όρων συμμετοχής και
της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών, ο οποίος θα
φιλοξενηθεί στον ιστότοπο (website) της εταιρείας στο
www.wind.gr από την 09/10/2019

μέχρι και την

29/11/2019.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη
αυτή σε οκτώ (8) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος

μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00
ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος,
καθώς

και

για

δικαιώματα

εκδόσεως

ενός

(1)

αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν δέκα επτά
(117,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή
αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ είκοσι οκτώ και 0,8
(28,08). Το πληρεξούσιο αυτό διάβασα καθαρά και
μεγαλόφωνα, για να το ακούσει

η εμφανιζόμενη, η

οποία το άκουσε προσεκτικά, βεβαίωσε ολόκληρο το
περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η
συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.
Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
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Όροι “WIND ONE Spin & Win”
Η

ανώνυμη

εταιρεία

τηλεπικοινωνιών

«WIND

ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,
Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, με ΑΦΜ 099936189, τηλέφωνο 210
6158000 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας ως «WIND» ή/και
«Διοργανώτρια»), διοργανώνει Διαγωνισμό/Προωθητική Ενέργεια
με τίτλο «WIND ONE Spin & Win» (εφεξής ο «Διαγωνισμός» ή η
«Ενέργεια»), μέσω των καταστημάτων του δικτύου WIND που
συμμετέχουν στην Ενέργεια και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά
στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων. Σκοπός των παρόντων
αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των
προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας
ανάδειξης των νικητών αυτού.
Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στoν ιστότοπο
(website) της εταιρείας στο www.wind.gr καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.
Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους
παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της
ευχέρεια, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα κατά τη
διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν καθώς και τον αριθμό αυτών,
με αντίστοιχη τροποποίηση του αριθμού των τελικών νικητών,
καθώς και να ακυρώσει το Διαγωνισμό στο σύνολό του, χωρίς
περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες
διατυπώσεις. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι
δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων όρων στη σελίδα της WIND στο www.wind.gr. Η
WIND δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με
οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης του
Διαγωνισμού.

Ι. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από την
09/10/2019 μέχρι και την 29/11/2019 (εφεξής η «Διάρκεια). Ο
Διαγωνισμός διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:
- το Α’ στάδιο: αφορά παιχνίδι/προωθητική ενέργεια που θα
λάβει χώρα από την 09/10/2019 έως και την 23/11/2019 και κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων
WIND, που συμμετέχουν στην Ενέργεια και αναφέρονται στον
Παράρτημα Α των παρόντων Όρων
- το Β’ στάδιο: αφορά κλήρωση, που θα λάβει χώρα μετά την
λήξη του Α΄ σταδίου και συγκεκριμένα την 29/11/2019, με έπαθλο
ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται κατωτέρω υπό τον όρο 6 του παρόντος.
Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο κάθε στάδιο του
Διαγωνισμού υφίσταται μόνο κατά τις ως άνω αυστηρά
καθορισμένες χρονικές περιόδους για το κάθε στάδιο αντίστοιχα.
Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της
διάρκειας του κάθε σταδίου του Διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι
κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα
από

εθνικότητα,

φύλο,

επάγγελμα

και

έχουν

πλήρη

δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο
Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας
«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» οι δικαιοδόχοι
(franchisees)

των

καταστημάτων

WIND

και

οι

εργαζόμενοι/υπάλληλοί τους, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων
WIND και PUBLIC καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου
και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
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3. Η συμμετοχή στο Α’ στάδιο του Διαγωνισμού είναι δωρεάν και
δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας. Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά
τα ανωτέρω δικαίωμα στο Α’ στάδιο του Διαγωνισμού, θα πρέπει
να επισκεφθεί αποκλειστικά ένα από τα καταστήματα WIND που
συμμετέχουν στην Ενέργεια (βλ. σχετικά Παράρτημα Α).
4. Ως έπαθλα/δώρα στο Α’ στάδιο του Διαγωνισμού ορίζονται τα
ακόλουθα:
•

25 συσκευές tablet Fluo Tablet Live 8'

•

40 συσκευές smartphone Samsung Galaxy A10

•

25 συσκευές smartphone Huawei P30 Lite DS

•

2 συσκευές smartphone Samsung Galaxy S10

•

2 συσκευές smartphone iPhone 11 64GB

•

50 activity trackers Honor Running Band 4

•

50 activity trackers Honor Running Band 4

•

50 activity trackers Senso Fb5 Fitness Band

5. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών για τα ανωτέρω υπό τον όρο
4 δώρα, έχει ως εξής:


Κάθε δικαιούχος κατά τα ως άνω αναφερόμενα, για να
συμμετέχει στο Α’ στάδιο του Διαγωνισμού, θα πρέπει να
προσέρχεται αποκλειστικά σε ένα από τα καθορισμένα στο
Παράρτημα Α καταστήματα WIND που συμμετέχουν στην
Ενέργεια και στη σχετική διαδραστική οθόνη που θα
βρίσκεται εντός του καταστήματος, να αγγίζει το ειδικό
εικονίδιο

της

εφαρμογής

του

Διαγωνισμού

και

να

συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται στα αντίστοιχα
ειδικά πεδία.


Ο δικαιούχος θα πρέπει να καταχωρήσει: (1) τον αριθμό του
κινητού τηλεφώνου του (υποχρεωτικό πεδίο), (2) την

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (προαιρετικό
πεδίο) και (3) αν είναι συνδρομητής WIND ONE ή όχι
(υποχρεωτικό πεδίο). Στη συνέχεια, θα ακολουθεί τα βήματα
που περιγράφονται στην εφαρμογή του Διαγωνισμού. Η
εφαρμογή, στο τελευταίο βήμα, θα του εμφανίζει εάν και τι
δώρο κέρδισε.


Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι έως 1
φορά ημερησίως και 3 φορές συνολικά κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος (09/10/2019-23/11/2019)



Για την αποστολή των ανωτέρω δώρων,

οι νικητές θα

ενημερωθούν τηλεφωνικά (με κλήση στον αριθμό κινητού
τηλεφώνου, τον οποίο οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην εφαρμογή
του

Διαγωνισμού

21/10/2019

-

κατά

τα

29/11/2019.

ανωτέρω)
Θα

στο

γίνουν

διάστημα

συνολικά

3

προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάθε νικητή. Σε
περίπτωση που η επικοινωνία με τους νικητές δεν καταστεί
εφικτή, το σχετικό δώρο παραγράφεται. Οι νικητές θα
παραλάβουν το δώρο τους μέσω μεταφορικής εταιρίας
(courier), με δαπάνες της WIND, εντός 40 εργασίμων
ημερών από την ημέρα της τηλεφωνικής επικοινωνίας της
Διοργανώτριας μαζί τους, ή κατόπιν διαθεσιμότητας του κάθε
δώρου. Για την τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές και
την

αποστολή των δώρων σε αυτούς, η WIND θα

συνεργαστεί με την εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Τα δώρα θα αποδίδονται σε χρώμα
ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα του κάθε μοντέλου,
και όχι απαραίτητα στο χρώμα που έχει παρουσιαστεί στο
εκάστοτε υλικό προώθησης του Διαγωνισμού.

Φύλλο 10
6. Μετά το πέρας και την ολοκλήρωση του Α’ σταδίου του
Διαγωνισμού, θα δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε
αυτό να λάβουν μέρος και στο Β’ στάδιο του Διαγωνισμού, στο
οποίο ορίζεται ως έπαθλο/δώρο 1 αυτοκίνητο Peugeot SUV
2008 1.2 PureTech 82hp S&S Active Special Edition (εφεξής το
«Αυτοκίνητο»), τα στοιχεία του οποίου είναι αναλυτικά τα κάτωθι:
Μάρκα:

PEUGEOT

Τύπος:

SUV 2008 1.2 PURETECH 82hp

Κυβικά:

1.199

Χρώμα:

ΛΕΥΚΟ

Αριθμός πλαισίου:

VF3CUHMRPKY112032

Αριθμός κινητήρα:

HMR

Αριθμός κυκλοφορίας: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Συνήθης εργοστασιακός εξοπλισμός:

Εξοπλισμός
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής ηλεκτρικής υποβοήθησης
ABS με EBD (ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης) και Brake
Assist (Σύστημα Ενίσχυσης Πέδησης)
ESP με ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών), VSC (σύστημα
ελέγχου ευστάθειας) και Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης
εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)
6 αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού με δυνατότητα
απενεργοποίησης, πλευρικοί και οροφής
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με
τηλεχειρισμό
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας
(cruise control)
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με μηχανισμό one
touch & λειτουργία αναγνώρισης εμποδίου
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες
Μαύρο διακοσμητικό εξωτερικό πλαίσιο παραθύρων

Peugeot SUV 2008 1.2
PureTech 82hp S&S Active
Special Edition











Διακοσμητικό στο επάνω μέρος των πίσω παραθύρων σε
μαύρο γυαλιστερό χρώμιο (σε χρώμιο σατινέ με χρώμα
αμαξώματος Noir Perla Nera)
Πίσω αεροτομή οροφής στο χρώμα του αμαξώματος με
μαύρο γυαλιστερό διακοσμητικό (χρωμιωμένο με χρώμα
αμαξώματος Noir Perla Nera)
Μπάρες οροφής στο χρώμα του αλουμινίου
Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης
(μαύρο/χρώμιο) με φωτεινή υπογραφή και φώτα ημέρα LED
Πίσω φώτα 3D LED με φωτεινή υπογραφή
Προβολείς ομίχλης
Air Condition
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7" χωρητικής
τεχνολογίας, λειτουργία Mirror Screen Triple Play (Apple
CarPlayTM/Android Auto/MirrorLink®), Bluetooth®, θύρα USB,
ραδιόφωνο, MP3, 4 ηχεία + 2 tweeters και χειριστήρια στο
τιμόνι
Επένδυση στο ταμπλώ 'COXET' Stramy & χρωμιωμένοι σατινέ
αεραγωγοί
Υπερυψωμένος πίνακας οργάνων με κεντρική οθόνη LCD και
λευκό φωτισμό
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση και χρωμιωμένο διακοσμητικό
με σατινέ φινίρισμα, ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου με δερμάτινη επένδυση
απαλής υφής pleine fleur
Καθίσματα τύπου Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'TOKYO'
Mistral & φινίρισμα κεντρικής κονσόλας Gris Urge
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Ζάντες αλουμινίου 16" 'HYDRE' Gris Dilium
Εφεδρικός τροχός 15"
Χρώμα παστέλ: Blanc Banquise

Πρόσθετος εξοπλισμός: ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή θα γίνει μέσω κλήρωσης, υπό
τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις :
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Μετά την λήξη του Α’ σταδίου του Διαγωνισμού, θα
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση με έπαθλο το
Αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29
Νοεμβρίου και ώρα 12:00μμ, στα κεντρικά γραφεία της
εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., στο
Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, παρουσία
επιτροπής τριών (3) υπαλλήλων της WIND καθώς και της
συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μπαβέα του Χρήστου
(Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 137).



Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν αποκλειστικά
και μόνο οι συμμετέχοντες στο Α’ στάδιο του Διαγωνισμού
που είτε είναι ήδη συνδρομητές είτε έχουν πραγματοποιήσει
αίτηση σύνδεσης έως και την 23/11/2019, σε κάποιο από τα
προγράμματα WIND ONE, που αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Β των παρόντων Όρων.



Κάθε συμμετέχων δικαιούται μία (1) μοναδική συμμετοχή
στην κλήρωση.



Από την κλήρωση με έπαθλο το Αυτοκίνητο θα προκύψουν
ένας (1) νικητής και πέντε (5) αναπληρωματικοί επιλαχόντες,
για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής
ακυρωθεί ή εκπέσει ή δεν εντοπιστεί εγκαίρως σύμφωνα με
τα κατωτέρω αναφερόμενα. Το πρακτικό της κλήρωσης θα
υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.



Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά (με κλήση στον αριθμό
κινητού τηλεφώνου, τον οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει στην
εφαρμογή του Διαγωνισμού κατά το στάδιο Α΄ αυτού). Θα
γίνουν συνολικά 3 προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας
τον νικητή. Σε περίπτωση που μετά από 3 απόπειρες η
επικοινωνία με τον νικητή δεν καταστεί εφικτή, το δώρο της
κλήρωσης (ήτοι το Αυτοκίνητο) θα κατακυρώνεται στον
επόμενο αναπληρωματικό επιλαχόντα και ούτω καθεξής.



Διευκρινίζεται ότι ως νικητής της κλήρωσης μπορεί να
κατακυρωθεί μόνο ο νόμιμος κάτοχος/συνδρομητής του
Προγράμματος WIND ONE, κατά τα ανωτέρα αναφερόμενα.



Αφότου ο νικητής ή ο επιλαχών αποδεχθεί τηλεφωνικά το
δώρο, το ονοματεπώνυμό του μαζί με το πρακτικό της
κλήρωσης θα αποσταλούν, με μέριμνα της WIND, στην
αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με την επωνυμία «AIGLON
ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που παρέχει το Αυτοκίνητο (εφεξής η
«αντιπροσωπεία»). Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία θα
αποστείλει στο νικητή μια υπεύθυνη δήλωση προς
συμπλήρωση, με την οποία ο νικητής θα εξουσιοδοτεί την
αντιπροσωπεία να προχωρήσει σε ταξινόμηση του οχήματος
στο όνομα και για λογαριασμό του. Η διαδικασία της
ταξινόμησης αναφέρεται στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας
και

πινακίδων

από

το

Υπουργείο

Μεταφορών

και

Επικοινωνιών. Η υπεύθυνη δήλωση, αφού συμπληρωθεί και
υπογραφεί από το νικητή και αφού τεθεί σε αυτή το γνήσιο
της υπογραφής του, θα πρέπει να αποσταλεί από το νικητή,
με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες, στα κεντρικά
γραφεία

της αντιπροσωπείας,

στη

διεύθυνση

Λεωφ.

Κηφισίας αρ. 240-242, Τ.Κ.152 31, Χαλάνδρι. Τυχόν έξοδα
αποστολής

των

απαραίτητων

εγγράφων

βαρύνουν

αποκλειστικά και μόνο τον νικητή της κλήρωσης.


Αφού όλα τα απαιτούμενα έγγραφα παραληφθούν από την
αντιπροσωπεία, η τελευταία θα προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ταξινόμηση του Αυτοκινήτου,
στο όνομα και για λογαριασμό του νικητή. Εν συνεχεία, με
μέριμνα του νικητή και της αντιπροσωπείας, θα κανονιστεί
ραντεβού του νικητή με κάποιον από τους διανομείς της

Φύλλο 12
αντιπροσωπείας που βρίσκονται στην Αθήνα για την
παραλαβή του Αυτοκινήτου.


Ο νικητής, κατά την διαδικασία της παραλαβής του
Αυτοκινήτου, θα πρέπει να φέρει μαζί του την αστυνομική
του ταυτότητα, ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που
να πιστοποιεί την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που ο
νικητής διαμένει εκτός Αθηνών, τυχόν έξοδα παράστασης,
ταξιδιού, μεταφορικών, μετάβασης και παραμονής στην
Αθήνα για την παραλαβή του Αυτοκινήτου βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και η WIND ουδεμία
σχετική ευθύνη αναλαμβάνει.



Επιπλέον, ο νικητής οφείλει με δική του επιμέλεια, ευθύνη και
δαπάνες να προβεί στις όποιες απαιτούμενες ενέργειες για
τη μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής του
Αυτοκινήτου. Οίκοθεν νοείται ότι για την κυκλοφορία του
Αυτοκινήτου, βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο ο νικητής με
οποιοδήποτε κόστος και επιβάρυνση προκύπτει αναφορικά
με την ασφαλιστική κάλυψη στην Ελληνική επικράτεια ή/και
στο εξωτερικό, τις πινακίδες, τα

τέλη κυκλοφορίας του

Αυτοκινήτου καθώς και λοιπή τυχόν φορολόγηση σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, τα οποία θα
καταβάλλονται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του νικητή.


Η WIND δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει κανενός
είδους εγγύηση ως προς την κατασκευαστική ποιότητα, τη
λειτουργικότητα, την καταλληλότητα και την αρχική ή
επιγενόμενη έλλειψη ιδιοτήτων, τις οποίες είχαν τυχόν
υποσχεθεί,

οι

κατασκευαστές,

οι

εισαγωγείς

και

οι

μεταπωλητές του Αυτοκινήτου.
7. Όλα τα ως άνω διαθέσιμα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά
και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή
τους με άλλα ή η πώλησή τους ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε
οποιαδήποτε τιμή. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα δώρα που

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται σε
τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της δυνατότητας αξιοποίησής
τους. Πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την
παράδοση των δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες
αυτών, η WIND διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα δώρα για
σκοπούς διαφήμισης, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση
στους νικητές.
8. Αν οποιοσδήποτε νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του ή
δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, τότε η WIND
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί του.
9. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο του
Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί
να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί
πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από
τους όρους του παρόντος.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι
ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η απόπειρα
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον νικητή, μετά από συνολικά 3
προσπάθειες εκ μέρους της Διοργανώτριας, αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν
παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή
και αξιοποίηση του δώρου.
οποιοδήποτε

στάδιο

(στ)

διεξαγωγής

σε
του

περίπτωση

που

Διαγωνισμού,

σε
έχει
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χρησιμοποιήσει (ή έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα
μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί κάποιον από
τους Αναλυτικούς Όρους ή/και διάταξη νόμου.
ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όπως αναφέρεται ανωτέρω,
ο συμμετέχων θα πρέπει να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου του υποχρεωτικά, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του προαιρετικά και αν είναι συνδρομητής WIND
ONE ή όχι υποχρεωτικά (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Οι
συμμετέχοντες εγγυώνται ότι τα Δεδομένα που γνωστοποιούν στη
Διοργανώτρια είναι αληθή, ακριβή και επίκαιρα. Εάν τυχόν
δηλωθούν από συμμετέχοντα Δεδομένα Εγγραφής αναληθή ή
ανακριβή, η WIND δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά
υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του
συμμετέχοντα είναι ο ίδιος.
2. Ο συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, παρέχει
στη WIND την ανεπιφύλακτη άδεια και συναινεί στη χρήση και την
επεξεργασία των Δεδομένων Εγγραφής του, για την εξυπηρέτηση
των σκοπών του Διαγωνισμού (για παράδειγμα την εξασφάλιση της
επικοινωνίας με τους νικητές για την υπόδειξη διεύθυνσης
αποστολής των δώρων).
3. Επιπλέον, με την αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων
παρέχει στη WIND την ανεπιφύλακτη άδεια και συναινεί στη χρήση
και επεξεργασία πέραν των Δεδομένων Εγγραφής και τυχόν άλλων
δεδομένων που θα συλλεγούν κατά την πρόοδο του Διαγωνισμού,
όπως είναι το ονοματεπώνυμο και φωτογραφικό υλικό ή βίντεο που
περιλαμβάνει την εικόνα των συμμετεχόντων.
4. Ειδικότερα, η WIND, αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους
σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να
ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί τα ονόματα των νικητών του
Διαγωνισμού και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει

κατά τη διάρκεια απονομής των δώρων, μέσω της ιστοσελίδας της
(www.wind.gr) ή/και μέσω των σελίδων της WIND στα Social Media
ή/και σε οποιοδήποτε έντυπό ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης
(ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο και internet) καθώς και με
οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο πλαίσιο
οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση
του Διαγωνισμού, καθώς

και να προβεί σε διαφημιστική

εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος στο πλαίσιο του παρόντος
Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά της αξιοποίησης και παράδοσης των
δώρων κλπ.
5. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού τηρούνται σε αρχείο που θα τηρείται από τη
WIND και την εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.
και η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις
της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η επεξεργασία των
Δεδομένων Εγγραφής για τους ανωτέρω σκοπούς διέπεται επίσης
από την Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων της WIND, η
οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας
και την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.wind.gr/gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/
6. Μετά δε την λήξη του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους
παρόντες Αναλυτικούς Όρους, και εφόσον δεν είναι πλέον
απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση
νομικών υποχρεώσεων, για την εξασφάλιση των εννόμων
συμφερόντων, καθώς και για την άσκηση και υπεράσπιση των
νόμιμων δικαιωμάτων της WIND κατά τις διατάξεις της σχετικής
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Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το σχετικό αρχείο θα καταστρέφεται.
7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να
συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, επικοινωνώντας μέσω
γραπτού αιτήματος που θα απευθύνει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση RETAIL_MKT@wind.gr
είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 210 6158000.
8. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, και μετά τη λήξη του
Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες διατηρούν όλα τα απορρέοντα από
τη Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα δικαιώματα και
συγκεκριμένα το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης,
το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής.
Περαιτέρω, και γενικά ως προς τον τρόπο άσκησης των
αναφερόμενων
υποκείμενο

των

ανωτέρω

δικαιώματα,

δεδομένων

δύναται

σημειώνουμε
να

τα

ότι

ασκήσει

το
είτε

επισκεπτόμενο ένα κατάστημα WIND και υποβάλλοντας σχετικό
αίτημα που περιβάλλεται τον τύπο προδιατυπωμένης φόρμας που
θα του δοθεί από το κατάστημα, είτε με συστημένη επιστολή, με την
ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝGDPR», στη διεύθυνση: WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ
Κηφισιάς 66, Μαρούσι, Αττικής
Τ.Κ. 15125, κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων της WIND.
9. Σε κάθε περίπτωση και για την από μέρους της WIND επίλυση
οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα
νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ο συμμετέχων στο
Διαγωνισμό μπορεί να επικοινωνήσει ή και να υποβάλει ερώτημα
προς την WIND είτε τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών
στο 13800 είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο

https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/formaepikoinonias/ κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων της WIND.
10. Με επιφύλαξη των ως άνω ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι
υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου από
πλευράς των συμμετεχόντων, το οποίο δεν εξυπηρετεί τους
σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.
ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ
1. Η WIND ή/και οι δικαιοδόχοι της (franchisees) δε θα ευθύνονται
στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι
προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή
στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της WIND
ή/και της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της
διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση
της WIND παύει να υφίσταται. Η WIND δε θα υπέχει ούτε θα
αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και
των νικητών που αναδείχθηκαν. Η ευθύνη της WIND περιορίζεται
αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων
δώρων. Η WIND δε φέρει 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.
3. Ειδικότερα, αναφορικά με τα δώρα η WIND δεν ευθύνεται για την
καλή λειτουργία τους, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους και οι νικητές
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θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια
εταιρεία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της
διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση
της WIND παύει να υφίσταται. Η WIND δεν θα υπέχει ούτε θα
αναλάβει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των
συμμετεχόντων.
5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 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 Διαγωνισμό
και την εφαρμογή των παρόντων 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.
IV. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών
αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο
του Διαγωνισμού. Εν όψει των παραπάνω αναφερομένων, όλοι οι
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς
καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται
τους παρόντες Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο
Διαγωνισμό.

Επίσης

όλοι

οι

συμμετέχοντες

αναγνωρίζουν,

δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα.
(β) Έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη και έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα
(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω
Διαγωνισμό.

(δ) Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με την Ελληνική Νομοθεσία
και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,
για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι
ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και δηλώνουν
ότι είναι αληθή και ακριβή, ενώ επίσης δια της συμμετοχής τους
δηλώνουν ότι δεν προσβάλλονται τα ως άνω προσωπικά τους
δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας τους.
(στ) Παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη
WIND και τους δικαιοδόχους (franchisees) των καταστημάτων
WIND που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, για την
προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’
όλη τη διάρκεια αυτού. Συναινούν ρητά στη χρήση εκ μέρους της
WIND ή/και των δικαιοδόχων (franchisees) των καταστημάτων
WIND που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, τυχόν αρχείων προβολής
(βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την Διάρκεια
του Διαγωνισμού ή της παράδοσης των δώρων, καθώς και στην
τυχόν αναφορά του ονόματός τους καθώς και των στοιχείων που οι
ίδιοι γνωστοποίησαν εκουσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/και
στην εύλογη χρήση της εικόνας, της φωνής ή/και φωτογραφιών
τους για διαφημιστικούς σκοπούς αποκλειστικά στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε
αμοιβής ή αποζημιώσεως.
(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των
της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού ή και των δικαιοδόχων
(franchisees) των καταστημάτων WIND που συμμετέχουν στο
Διαγωνισμό σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιος
συμμετέχων πρέπει να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό.
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(η) Δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και τους νόμους του
Ελληνικού κράτους.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΞΥΠΑΚΟΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ.

Παράρτημα Α
Καταστήματα WIND που συμμετέχουν στην Ενέργεια:
ΝΟΜΟΣ

KΩΔΙΚΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ No 1

ΜΑΡΟΥΣΙ

Λ. Κηφισίας 66

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Νο 1

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 316 και Άτλαντος 26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ No 1

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγίου Δημητρίου 54

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ No 2

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Λ. Βουλιαγμένης 276

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ No 3

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγ. Δημητρίου 9-11

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ No

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Λ. Μεσογείων 429

1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ Νο 2

ΑΓΡΙΝΙΟ

Πλ. Ειρήνης- Δημητρακάκη 1

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓ.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΡΗΤΗ

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ Νο 2
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ No 30

ΑΘΗΝΑ - ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

Πλατεία Βικτωρίας 2

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 22

ΑΘΗΝΑ - ΣΤΑΔΙΟΥ

Σταδίου 7

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ Νο 4

ΑΙΓΑΛΕΩ

Ιερά Οδός 274

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΟ No 1

ΑΙΓΙΟ

Κλεομένους Οικονόμου & Ζαϊμη 1

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

14ης Μαϊου & Βενιζέλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Β. Σοφίας 126 & Φειδιππίδου 2

No 2
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 18

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΦΙΑΛΗ Νο 2

ΑΜΦΙΑΛΗ

Παύλου Φύσσα 32

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑ Νο 1

Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΜΦΙΘΕΑ

Λεωφ. Αμφιθέας 82

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ Νο 1

ΑΜΦΙΣΣΑ

Γιαγτζή & Ι.Σ. Γάτου 6

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΞΗ Νο 1

ΑΝΟΙΞΗ

Μαραθώνος 54

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Νο 1

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λεωφόρος Φυλής 143

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΣ Νο 1

ΑΡΓΟΣ

Δαναού 12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 34

ΑΛΙΜΟΣ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 560

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Νο

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξιουπόλεως 47-49

1
ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ Νο 2

ΑΡΤΑ

Σκουφά 129

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νο 1

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗ Νο 1

ΒΑΡΗ

Βασ.

Κωνσταντίνου

18

&

Γ.

Αναστασίου 3
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ No 2

ΒΕΡΟΙΑ

Μητροπόλεως 54

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ No 2

ΒΟΛΟΣ

Ερμού 174 - 176

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ No 3

ΒΟΛΟΣ

Δημητριάδος 84

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ No 5

Ν. ΙΩΝΙΑ - ΒΟΛΟΣ

Λεωφόρος Ειρήνης 13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Νο 1

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Λεωφόρος Πεντέλης 82 & Υμηττού

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ Νο 2

ΓΑΛΑΤΣΙ

Βείκου & Αφαίας 1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ Νο 1

ΓΕΡΑΚΑΣ

Λεωφόρος

Μαραθώνος

87

Ευρυτανίας
ΠΕΛΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ No 1

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 111

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Νο 1

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Λεωφόρος Λαυρίου 41

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ Νο 1

ΓΛΥΦΑΔΑ

Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 39

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ Νο 1

ΓΡΕΒΕΝΑ

25ης Μαρτίου 2

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ Νο 3

ΔΡΑΜΑ

Λ. Λαμπριανίδη 15

ΠΕΛΛΗΣ

ΕΔΕΣΣΑ Νο 2

ΕΔΕΣΣΑ

Δημοκρατίας 41

&

Φύλλο 17
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ No 1

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 38

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ Νο 2

ΓΛΥΦΑΔΑ

Γούναρη 27

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ Νο 1

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αλεξάνδρου Ρώμα 33

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ No 1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ελ. Βενιζέλου 145

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ

Λ. Δικαιοσύνης 41

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ

Λεωφόρος 62 Mαρτύρων 42-44

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ

Λ. Κνωσσού 202

No 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ
No 5

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ
No 6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ No 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βενιζέλου 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 6

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τομπάζη 15

-ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 8

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

-

Μεγ. Αλεξάνδρου 18

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 43

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Βασ. Όλγας 161
-

Αγ. Σοφίας 63 & Αγ. Δημητρίου 101

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 48

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΕΓΝΑΤΙΑ No 2

Εγνατίας 32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 7

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΕΥΟΣΜΟΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 69

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 21

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΘΕΡΜΗ

Αποστόλου & Γρηγορίου Ταβάκη 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 11

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΚΟΡΔΕΛΙΟ

Α. Παπανδρέου 34

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 25

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-

Κωνσταντινουπόλεως 10

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 41

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΥ

25ης Μαρτίου 63

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 9

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΝΕΑΠΟΛΗ

Ελ. Βενιζέλου 100 & Α. Παπανδρέου
60

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 31

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΠΕΡΑΙΑ

Αμπελοκήπων 42Α

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 47

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΠΟΛΙΧΝΗ 2

Αγ. Παντελεήμονος & Θ. Καρυπίδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 35

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

Γρηγορίου Λαμπράκη 158

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 50

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Μπότσαρη 127

ΤΟΥΜΠΑ 2

-ΚΑΤΩ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΧΑΡΙΛΑΟΥ

25ης Μαρτίου 133

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ Νο 2

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Πατριάρχου Ιωακείμ 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ No 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ No 4

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Κομνηνών 59

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 51

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Τσιμισκή 52

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δημοκρατίας 4 & Παγωμένου 11

ΚΡΗΤΗΣ No 1
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΛΙΣΣΙΑ Νο 1

ΙΛΙΣΣΙΑ

Γρηγ. Αυξεντίου 52-54

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ No 1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δωδώνης 29

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ No 3

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μιχ. Αγγέλου 6

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ Νο 2

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κασσαβέτη 9

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ No 1

ΚΑΒΑΛΑ

Ομονοίας και Αίαντος 2

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Νο 3

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νέδοντος & Κουμάντου 2

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ Νο 1

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

Βυζαντίου 66

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ No 3

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ν. Πλαστήρα 18

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ No 1

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

11ης Νοεμβρίου & Πτολεμαίου 2

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ No 1

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

25ης Μαρτίου 1 & Πλ. Ελευθερίας

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ No 2

ΚΕΡΚΥΡΑ

Γεωργίου Θεοτόκη 34-36

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Νο 1

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

/

Ιθάκης 10

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΙΑΤΟ Νο 1

ΚΙΑΤΟ

Οδ.

Ανδρούτσου

2

&

Ρώμου

Φιλλύρα 18
ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ Νο 1

ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 115-117

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ Νο 3

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΚΙΛΚΙΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 115

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ Νο 2

ΚΟΖΑΝΗ

Ελ. Βενιζέλου-Λιούφη & Ερμού

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ No 2

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πλ. Ειρήνης 10

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ No 2

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Δαμασκηνού 49

Φύλλο 18
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Νο 4

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Πλ. Ελευθερίας 7

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΩΠΙ No 1

ΚΟΡΩΠΙ

Βασ. Κωνσταντίνου 59

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΥΚΑΚΙ Νο 1

ΚΟΥΚΑΚΙ

Βεϊκου 1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 40

ΚΥΨΕΛΗ

Φωκίωνος Νέγρη 84

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Νο 1

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 61

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩΣ Νο 1

ΚΩΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 2

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΛΑΜΙΑ Νο 1

ΛΑΜΙΑ

Ρήγα Φεραίου 32

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ No 2

ΛΑΡΙΣΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 69

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ Νο 3

ΛΑΡΙΣΑ

Ασκληπιού 36

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ Νο 6

ΛΑΡΙΣΑ

Μ. Αλεξάνδρου 19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ No 1

ΛΑΥΡΙΟ

Ηρώων Πολυτεχνείου 22

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Νο 1

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Μπουφίδου 31Α

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΥΤΣΑ Νο 1

ΛΟΥΤΣΑ

Λεωφόρος Αρτέμιδος 34

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Νο 1

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ερμού 8

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ No 3

ΜΑΡΟΥΣΙ

-

ATHENS

Ανδρέα Παπανδρέου 35

MALL
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ No 4

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ερμού 17

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΑ Νο 1

ΜΕΓΑΡΑ

28ης Οκτωβρίου και Ξεκούκη

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΑΙ Νο 2

ΑΧΑΡΝΑΙ

Πάρνηθος

10

&

Αναστασίου

Μουστακάτου
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΑΙ Νο 3

ΑΧΑΡΝΑΙ

Πάρνηθος 175

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Νο 1

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Χαριλάου Τρικούπη 7

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ Νο 1

ΜΕΣΣΗΝΗ

Κούτσικα 21

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1

1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΗΛΟΣ Νο 1

ΜΗΛΟΣ

Πέρα Τριοβάσαλος

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ Νο 1

ΝΑΞΟΣ

Οδ. Παπαβασιλείου Αγία Θεοδοσία

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Νο 2

ΝΑΥΠΛΙΟ

Άργους 35

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ No 2

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 69Α-Β

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΙΩΝΙΑ Νο 3

Ν. ΙΩΝΙΑ

28ης

Οκτωβρίου

&

Λεωφόρος

Ηρακλείου 269
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. HΡΑΚΛΕΙΟ Νο 1

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πευκών 3

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΚΟΣΜΟΣ Νο 2

Ν. ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργίου Ζυγούλη και Κασομούλη
51

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ No 1

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Ομήρου 73

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ No

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Δεκελείας 84

1
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΑΙΑ No 2

ΝΙΚΑΙΑ

Πέτρου Ράλλη 238

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ No 4

ΞΑΝΘΗ

Μιχ. Καραολή 22

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.ΦΑΛΗΡΟ Νο 1

Π.ΦΑΛΗΡΟ

Αγίου Αλεξάνδρου 34-38

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 15

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Φιλολάου 64

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 23

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Υμηττού 78 – 80 & Τιμοθέου 7 – 9 11

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ No 2

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λ. Μαραθώνος & Παλλάδος Αθηνάς

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ Νο 1

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Πανόρμου 74

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΑΡΟΣ Νο 1

ΠΑΡΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Πλατεία Μ. Μαυρογένους

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 6

ΠΑΤΗΣΙΑ

Πατησίων 386

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ Νο 6

ΠΑΤΡΑ

Ακρωτηρίου 85

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ Νο 8

ΠΑΤΡΑ

Έλληνος Στρατιώτου 47

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ Νο 12

ΠΑΤΡΑ

Μαιζώνος 79

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νο 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γρηγορίου

Λαμπράκη

132

&

Βασιλέως Γεωργίου Α' 31
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ Νο 3

ΜΟΣΧΑΤΟ

Λ. Μακρυγιάννη 111

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νο 8

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 31

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Νο 1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Χρυσοστόμου Σμύρνης & Παναγή
Τσαλδάρη 33

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Νο 5

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Παναγή Τσαλδάρη 87

Φύλλο 19
ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ Νο 2

ΠΡΕΒΕΖΑ

Λεωφόρος Ειρήνης 27

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Νο 1

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Παυλίδη Αδαμοπούλου 6

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΨΥΧΙΚΟ Νο 1

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Δ. Βασιλείου 1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑ Νο 1

ΡΑΦΗΝΑ

Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης 5Α

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ No 2

ΡΕΘΥΜΝΟ

Κουντουριώτη 73

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ Νο 1

ΡΟΔΟΣ

25ης Μαρτίου & Αμερικής

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ Νο 4

ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

Λεωφόρος Ηρακλείδων & Κυδίπης

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ Νο 1

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Λεωφόρος Φανερωμένης 9

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ Νο 1

ΒΑΘΥ - ΣΑΜΟΣ

Καπετάν Σταμάτη 22

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ Νο 6

ΣΕΡΡΕΣ

Μεραρχίας 14-16

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΚΑΛΑ Νο 1

ΣΚΑΛΑ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5ης Μαϊου 71

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΣ Νο 2

ΣΥΡΟΣ

Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως 34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΝΟΣ Νο 1

ΤΗΝΟΣ

Λεωφόρος Μεγαλόχαρης 44

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ No 2

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ασκληπιού 20

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΪΔΑΡΙ Νο 1

ΧΑΪΔΑΡΙ

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 92

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ No 2

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ανδρέα Παπανδρέου 6

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ Νο 2

ΧΑΛΚΙΔΑ

Αβάντων 42

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ Νο 1

ΧΑΝΙΑ

Πλατεία 1866 αρ. 41

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ Νο 2

ΧΑΝΙΑ

Τζανακάκη 20

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ No 1

ΧΙΟΣ

Απλωταριάς 17

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Νο 2

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ηρ. Πολυτεχνείου 13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ No 4

ΑΘΗΝΑ-Γ΄

Γ Σεπτεμβρίου 48

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/ SANTEL
(ow)
ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ No 1

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Ερμού 15

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΚΥΖΗ Νο 1

ΓΚΥΖΗ

Λομβάρδου 103 & Γκύζη 12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ No 1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Λεωφόρος Αλ. Παπάγου 75

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΛΙΟΝ No 3

ΙΛΙΟΝ

Ιδομενέως 59

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Νο 1

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Παπανικολή 20 & Παπαναστασίου

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νο 7

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ηρώων

Πολυτεχνείου

99

Αφεντούλη 2
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ No 1

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

25ης Μαρτίου 121

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ No 1

ΠΥΡΓΟΣ / SANTEL (ow)

Μανωλοπούλου 12 & Γκοτζίνα 7

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΠΟΛΙΑ Νο 1

ΣΕΠΟΛΙΑ

Δυρραχίου 1

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ Νο 1

ΤΡΙΠΟΛΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 48

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Νο 2

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Λεωφόρος Μεσογείων 204

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ Νο 2

ΛΕΥΚΑΔΑ

Ηρ. Πολυτεχνείου

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ Νο 39

Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Θεσσαλονίκης 137

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Νο 3

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Κύπρου 48

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ Νο 13

ΠΑΤΡΑ

Αγίου Ανδρέου 93

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Νο 2

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 70

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ No 2

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Αθηνών, Πλατεία Φαρμάκη

Παράρτημα Β
Προγράμματα WIND ONE που συμμετέχουν στην
κλήρωση για το Αυτοκίνητο:
WIND ONE 2 GB
WIND ONE 50Mbps 2 GB
WIND ONE 100Mbps 2 GB
WIND ONE 5 GB
WIND ONE 50Mbps 5 GB
WIND ONE 100Mbps 5 GB
WIND ONE 200Mbps 5 GB
WIND ONE Unlimited GB
WIND ONE 50Mbps Unlimited GB
WIND ONE 100Mbps Unlimited GB
WIND ONE 200Mbps Unlimited GB
WIND ONE Καρτοσύνδεση
WIND ONE 50Mbps Καρτοσύνδεση

&

Φύλλο 20

