ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
COSMOTE SANTA STEPS

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»),
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε συνεργασία με
την εταιρεία «PROXIMITY ZZDOT» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό
Αμβροσίου

Φραντζή

16,

TK

11745,

(εφεξής

«PROXIMITY»

«Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα

ή

με διαδικασία

κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») με τίτλο «COSMOTE Santa Steps»
(εφ’ εξής «το «Πρόγραμμα) στα πλαίσια προώθησης και προβολής των
προϊόντων και των υπηρεσιών της, μέσω των σημείων πώλησης του
Δικτύου Συνεργατών της, και συγκεκριμένα των καταστημάτων που
αναφέρονται στο Παράρτημα Β των παρόντων αναλυτικών όρων
(εφεξής

τα

«Καταστήματα»),

σύμφωνα

με

τους

ακόλουθους

Αναλυτικούς Όρους , οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο
Αθηνών

κα

Γεωργίας

«Συμβολαιογράφος»)

και

Κορομάντζου
θα

είναι

–

Δημοπούλου

ανηρτημένοι

στην

(εφεξής

η

ιστοσελίδα

www.cosmote.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από
1/12/2012 έως και τις 20/01/2013.
2] Η COSMOTE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί
μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του
Προγράμματος.
κατατίθενται

στη

Τυχόν

τροποποιήσεις

Συμβολαιογράφο

κα

του

Προγράμματος

Γεωργία

Κορομάντζου

θα
–

Δημοπούλου, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί
Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών
Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων
στα «Site». Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά
του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω
Συμβολαιογράφο,

στην

οδό

Νικηταρά

2-4,

Αθήνα,

τηλέφωνο

2103840374 ή να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα
Καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και να
ενημερώνεται γι αυτό καλώντας τη Διαφημιστική στο τηλέφωνο 2108253751, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή
και από τις 10:00 πμ έως τις 18:00 μμ κατά το χρονικό διάστημα από
1/12/2012 έως και τις 31/12/2012.

3]

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν κατ’ αρχήν όλοι όσοι

διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.
4] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην COSMOTE και στη Διαφημιστική,
καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη
διενέργεια του Προγράμματος , όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα
καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αλλά και οι σύζυγοι,
καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.
5] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 1/12/2012 μέχρι την
31/12/2012 (εφεξής η «Διάρκεια»).
6] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»),
θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα Καταστήματα κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος:
α) να πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης για νέα σύνδεση
συμβολαίου COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση»). Η Αίτηση πρέπει να
υποβληθεί κατά το άνω χρονικό διάστημα ή, εάν γίνεται μετά από
υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί από
1/12/2012 εως 31/12/2012 και να εγκριθεί μέχρι την 15/1/2013, και να
ενταχθεί

σε

ένα

από

τα

οικονομικά

προγράμματα

COSMOTE

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

100,

COSMOTE

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

150,

COSMOTE

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ,
COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με
ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
35 με ΔΧΟ . Επίσης στη Κλήρωση συμμετέχουν και όσοι μετατρέψουν τη
σύνδεση καρτοκινητής COSMOTE σε σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε
ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20,
COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
25,

COSMOTE

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

25

με

ΔΧΟ,

COSMOTE

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ,
COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με
ΔΧΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25,
COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150 και

β) να προμηθευτεί μέσω της επιδότησης του εξοπλισμού για την άνω
σύνδεση συσκευή τύπου Smartphone. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται
τύπου Smartphone οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τα
καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την Συμμετοχή στο Πρόγραμμα, είναι να
γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης

Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE.

Κάθε

λάβει

Συμμετέχων

περισσότερες

μπορεί

συμμετοχές,

να

εφόσον

μέρος

στο

τηρούνται

Πρόγραμμα
οι

με

προϋποθέσεις

συμμετοχής του. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι
συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο
Πρόγραμμα.
Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα μπορεί, να
συμπληρώσει, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, μία φόρμα
συμμετοχής στο Πρόγραμμα που θα βρίσκεται στα γραφεία της
Διαφημιστικής, στην Αθήνα, Αμβροσίου Φραντζή 16, από Δευτέρα έως
και Παρασκευή και μεταξύ των ωρών από 10:00 πμ έως 6:00 μμ κατά τη
διάρκεια του Προγράμματος.
Μετά τη λήξη του Προγράμματος, θα γίνει μία (1) ηλεκτρονική κλήρωσή
και θα ανακηρυχτούν 100 (εκατό) νικητές και 100 (εκατό) επιλαχόντες
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 των παρόντων όρων.
7] Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη
και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής,
ορθή ή αναληθής

μη

συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα

παρέχει δικαίωμα στην COSMOTE να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.
8] ΔΩΡΑ:
Δώρα Κλήρωσης: Τα Δώρα που θα διατεθούν κατόπιν της Κλήρωσης
είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία
A

Νικητές
1

Επιλαχόντες
5

3

5

3
1

5
5

10

10

ΣΤ

Δώρο
10 prepaid cards*
των 500€ της
Τράπεζας Κύπρου
3 Τηλεοράσεις LG
LED 42’’
Σπαστά ποδήλατα
25 prepaid cards x
50€ της Τράπεζας
Κύπρου
Microsoft wireless
desktop 800
Ρολόγια τοίχου

10

10

Ζ

Mp4 sony NWZ-

25

20

B
Γ
Δ

Ε

C463 4GB
Εξωτερικοί Δίσκοι
HITACHI
MINI RADIO

Η
Θ

15

20

32

20

* Οι προπληρωμένες κάρτες δεν είναι πιστωτικές κάρτες, ως εκ τούτου δεν
συμμετέχουν σε προγράμματα αγορών με δόσεις (άτοκες/έντοκες). Οι
προπληρωμένες κάρτες διέπονται από τους ειδικότερους όρους που θέτει η
Τράπεζα, ιδίως αναφορικά με στοιχεία ταυτοποίησης των τυχερών στα πλαίσια
της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων
(ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 650/9.4.2009),
που στοχεύουν στην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την
προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου, καθώς και τη
διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του. Οι τυχεροί των
προπληρωμένων καρτών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς
και ιδίως να παράσχουν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής
τους μαζί με την αίτηση ενεργοποίησης των προπληρωμένων καρτών. Οι
προπληρωμένες κάρτες εκδίδονται σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου
(εφεξής «Τράπεζα»).

Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και
τον αριθμό

αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των

τελικών νικητών.
Την αποστολή των Δώρων προς τους τυχερούς νικητές, θα αναλάβει η
Διαφημιστική με μεταφορική εταιρεία της επιλογής της και χρέωση δική
της.
Η παράδοση του Δώρου θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του νικητή και θα
συνοδεύεται από την υπογραφή της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής Δώρου
όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα A (εφ εξής η «Αποδοχή Δώρου
Κλήρωσης»). Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη
σε περίπτωση καθυστέρησης των αποστολών, λόγω απεργιών ή
παρόμοιο λόγο. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει
να εντοπίσει κάποιον από τους τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από
την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται.

Η

ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση
των προγραμματισμένων Δώρων.
9] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:
Η Κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος θα
διεξαχθεί στις 07/02/2013 και ώρα 4:00 μμ, με ηλεκτρονικά μέσα, στα
γραφεία της COSMOTE, στη διεύθυνση Κηφισίας 99, Μαρούσι, παρουσία
της Συμβολαιογράφου κας Γεωργίας Κορομάντζου – Δημοπούλου στην
οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες Όροι, ή νομίμου αναπληρωτή της
και εκπροσώπου της COSMOTE. Κατά την Κλήρωση, η ανάδειξη των
νικητών θα γίνει με την σειρά που αναφέρονται τα Δώρα Κλήρωσης στον

πίνακα του άρθρου 8 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Αν για
οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας
ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα η
COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα
αυτών με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο
Site της. Κάθε κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης
των νικητών.
10] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Η επικοινωνία
με τους νικητές, θα γίνει μέσω τηλεφώνου. Η

Διαφημιστική εντός 7

ημερών από την ανάδειξη των νικητών της Κλήρωσης θα επικοινωνεί
τηλεφωνικά με τους αριθμούς MSISDN, οι οποίοι συμμετείχαν στη
Κλήρωση και αναδείχθηκαν νικητές, με σκοπό την ενημέρωση των
νικητών για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων. Κατά την
τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους κατόχους των ΜSISDNs
τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) με σκοπό την εξακρίβωση της
ταυτοπροσωπίας

κατά

την

παράδοση

των

δώρων.

Μετά

την

ολοκλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE που
προκύπτουν από τους παρόντες όρους, τα ως άνω στοιχεία θα
καταστρέφονται. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία τα δηλωθέντα
στοιχεία δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που διατηρεί η COSMOTE , θα
καλείται ο αντίστοιχος επιλαχών νικητής ο οποίος και θα είναι ο νικητής
του αντίστοιχου δώρου. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, η Διαφημιστική δεν
μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους νικητές ,
τότε θα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση, η
Διαφημιστική θα ανακοινώσει τηλεφωνικά τα αποτελέσματα σε τυχόν
νικητές ή επιλαχόντες της Κλήρωσης το αργότερο μέχρι την 28/2/2013.
Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά
οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση
της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου.
11] Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως
τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

(β) λόγω κωλύματός του, βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που
τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) λόγω μη δήλωσης κατά την επικοινωνία για την ανακοίνωση του
Δώρου, των πραγματικών στοιχείων του ατόμου που υπέβαλλε αίτησησύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE.
(ε) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την
παραλαβή του Δώρου.
(στ) Εάν δεν υπογράψει και δεν αποδεχθεί την δήλωση αποδοχής
δώρου.
Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές,
συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το
δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε
στάδιο , ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.
12] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος

κάθε

υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται,
μη υπεχουσών αυτών οιασδήποτε άλλης υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι
των συμμετεχόντων και νικητών.
13] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα
σε οποιαδήποτε τιμή.
14] Η COSMOTE και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή
αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους
νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των
Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν
ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε ελάττωμα
των

Δώρων

οι

νικητές

μπορούν

να

απευθύνονται

μόνο

στην

κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την
εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων
κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMΟΤΕ και της
Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν
θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
Συμμετεχόντων. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία
ευθύνη εάν κάποιος νικητής δεν πληροί τους όρους της Τράπεζας για την
απόκτηση της προπληρωμένης κάρτας ή δεν συμμορφωθεί με τους
όρους χρήσης της.

15] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως
δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά
διακριτικά των COSMOTE και της Διαφημιστικής.
16] Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους
και εξουσιοδότηση στη COSMOTE για την προβολή του Προγράμματος
ή/και

των

αποτελεσμάτων

του

μέσω

ραδιοφώνου,

τηλεόρασης,

κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή
και του INTERNET. Έτσι, η COSMOTE επιφυλάσσει για τον εαυτό της
το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει

για διαφημιστικούς

σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και
ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο
σχετικό με το

παρόν Πρόγραμμα

για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε

συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο
συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων
ατελώς.
17] Η ευθύνη της COSMOTE και της Διαφημιστικής,

περιορίζεται

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.
18] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του
Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και
του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του
Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του
σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων
θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του
Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους,
τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα
δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13
του ν. 2472/1997.
19] Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα
και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από
την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους:
Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των
Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση
της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους
Συμμετέχοντες.
20] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από
κάθε σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE και της Διαφημιστικής. Η

ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση
των προγραμματισμένων Δώρων.

Παράρτημα A
Δήλωση Αποδοχής Δώρου Κλήρωσης στο Πρόγραμμα
«COSMOTE SANTA STEPS »
1. Στοιχεία Προσώπου που Δεσμεύεται από την παρούσα Δήλωση
Επώνυμο:_______________________________
Όνομα: ________________________________
Αριθμός Ταυτότητας : ____________________

Ημερομηνία Γεννήσεως:___________________
Διεύθυνση: _____________________________
Τηλέφωνο : _____________________________
2.
Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω θα
καλείται στη συνέχεια «Δωρεοδόχος». Ο Δωρεοδόχος συμμετείχε στο
προωθητικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο: «COSMOTE SANTA STEPS»
(εφεξής το «Πρόγραμμα») που διοργάνωσε η ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η
«COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99),
σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PROXIMITY
ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Αμβρ. Φραντζή
16, TK 117 45, (εφεξής «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»), βάσει των Αναλυτικών
Όρων του Προγράμματος και αναδείχθηκε νικητής.
3.

Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των

Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
4.

Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται το δώρο του, το οποίο

σημειώνεται στη συνέχεια (εφεξής το «Δώρο»)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ
5.000€ (prepaid card)

Σημειώστε
με √

Τηλεόραση LG LED 42’’
Σπαστό ποδήλατο
1.250€ (prepaid card)
Microsoft wireless desktop 800
Ρολόγια τοίχου COSMOTE
Mp4 sony NWZ-C463 4GB
Εξωτερικοί Δίσκοι HITACHI
MINI RADIO
5.

Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανοποιημένος από το

Δώρο του, το οποίο βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του. Ο Δωρεοδόχος
δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική
κατά της COSMOTE και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των στελεχών, υπαλλήλων
και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του
Προγράμματος, την εφαρμογή των όρων, την παράδοση του Δώρου ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα.

6.

Ο Δωρεοδόχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε

χρηματικό αντάλλαγμα.
7.

Ο Δωρεοδόχος δηλώνει και αποδέχεται ότι η COSMOTE και η

Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα,
καταλληλότητα και/ή τη χρήση των Δώρων και αποδέχεται ότι η ευθύνη
της COSMOTE περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που αναφέρονται
ανωτέρω. Για την καλή λειτουργία ή /και οποιοδήποτε ελάττωμα των
Δώρων προκύψει, καθώς και για τυχόν αντικατάστασή τους λόγω
πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων ο Δωρεοδόχος αναγνωρίζει και
αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά η αντίστοιχη κατασκευάστρια ή
προμηθεύτρια εταιρεία του Δώρου.
8.

O Δωρεοδόχος συναινεί στην παρουσίασή του σε σχετικό

διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός του ή/και
φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την
COSMOTE χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
Άρνηση του Δωρεοδόχου να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό
πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του
σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την COSMOTE
να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου.
9.

Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα

στοιχεία του είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την
COSMOTE και την ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγός του
ούτε και οποιοσδήποτε συγγενής του έως και πρώτου βαθμού είναι
υπάλληλος των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» ή
της «Διαφημιστικής».
Ο Δωρεοδόχος
____________________________ (ονοματεπώνυμο πλήρες)

____________________________ (υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ COSMOTE ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
COSMOTE SANTA STEPS
A/A

ΕΠΩΝYΜΙΑ

ΑΡ

ΟΔΟΣ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

1

ΜΑYΡΟΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑΣ

2

MARKET LINK A.E

37

ΔΕΛΦΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

ΚΟYΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

253

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

ΨΑΡΡΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY ΑΝΔΡΕΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6

ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑYΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΑYΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

AΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

AΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
CONNECTING LINE AE
ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ YΠΗΡΕΣΙΩΝ

154

ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23

ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

40

ΚΙΕΡΟY

ΣΟΦΑΔΕΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

3

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛYΤΕΧΝΕΙΟY

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

12

Π.ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
CELLFON ΚΕΝΤΡΟ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΕΠΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

13

ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

14

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

14

ΜΑΝΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Κ.Τραιανός – Η.Στάγκας
ΟΕ

36

25ης ΜΑΡΤΙΟY

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

7

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΤΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Π.ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ

5

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 72 & ΙΩΛΚΟY

ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΟΓΙΩΡΓΟY ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

117

ΜΑΙΑΝΔΡΟY

ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

271

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗΣ

12

ΑΝΔΡΟYΤΣΟY

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑΣ

21

ΚΟYΚΙΩΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

8

ΙΟYΣΤΙΝΙΑΝΟY

ΣΕΡΡΩΝ

22

ΚΑΤΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

64

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY

ΣΕΡΡΕΣ
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
ΣΕΡΡΩΝ

23

ΠΑΛΑΙΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΟΠΟYΛΟΣ
ΜΙΧ.ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
A.E.E.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
A.E.E.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.

19

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

27

Ν. ΧΑΣΟY

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

12

ΑΠ.ΜΑΜΕΛΗ

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5

ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

39

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5

ΟΜΗΡΟΥ

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5

ΛΑΖΑΡΑΚΗ Κ Λ.Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 11 Κ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 120&ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΪΑΣ

33

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

ΒΟΥΛΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

9
10
11

15
16
17
18
19
20

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

109

42

ΣΕΡΡΩΝ

512514

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

31

ΔΑΒΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

131

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

3

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21 &ΚΑΡΑΟΛΗ &
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 595 & ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ
Μ.

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

88

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

35

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

9-13

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ

1

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΠΑΡΟΔΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

180

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 & ΑΓ.ΜΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

50

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΑΕΒΕ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΑΕΒΕ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSATHENS HEART CENTER
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟY
ΠΑYΛΟΣ
ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΟΝΔΗΚΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΧΑΝΙΩΝ

51

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

22

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

52

ΑΡΕΤΗ Ν. ΓΡΥΝΤΑΚΗ
ΚΟΤΖΑΟYΣΤΟΠΟYΛΟΣ Α
& ΝΤΟYΡΟY Κ ΟΕ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΤΑΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

2

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

107

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

55

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟYΛΟΣ
ΑΛΕΞ

106

ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΪΑΣ

56

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

32

ΖΗΝΟΠΟYΛΟY

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕYΡYΤΑΝΙΑΣ

57

ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΑΕ
ΣΧΙΝΑΣ Δ. - ΓΚΙΚΑ Χ.
Ο.Ε

8

ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ

30

ΓΟΥΝΑΡΗ 62 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΓYΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΣ
Α.ΠΡΟΚΟΠΟΣ Ι .& ΣΙΑ
ΟΕ

27

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟY

ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

18

ΚYΠΡΟY

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

91

ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ

8

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

63

ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΜΠΛΑΚΟY
UDHAM KONSTANTINOS JHEETA
SINGH
UDHAM KONSTANTINOS JHEETA
SINGH

50

ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΟΝΩΣ

Ν.ΜΑΚΡΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

64

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

150

ΤΡΑΛΛΕΩΝ

Γαλάτσι

ΑΤΤΙΚΗΣ

65

ΑΡΓYΡΟΠΟYΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

19

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

66

ΠΛΑΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

92

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY

ΜΕΓΑΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

67

ΣΟΦΟY ΒΑΡΒΑΡΑ

65

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛYΤΕΧΝΕΙΟY

ΕΛΕYΣΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

53
54

58
59
60
61
62

0

24

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

68

ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

14

ΑΛ.ΡΩΜΑ

69

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟYΡΙΟΣ

186

70

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

71

73

ΧΡΙΣΤ.ΜΠΕΚΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ
ΝΙΚ.ΒΑΡΝΑΒΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΡΧΑΚΗ ΕYΤYΧΙΑ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ

74

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟY

ΖΑΚYΝΘΟΣ
ΜΟΙΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟY

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟY

ΝΑΞΟΣ

ΚYΚΛΑΔΩΝ

46

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

38

ΓΡΗΓΟΡΙΟY ΑYΞΕΝΤΙΟY

ΙΛΙΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

73

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟY

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β.κ' Μ.ΜΑΝΟYΡΑΣ Ο.Ε

27

ΧΡ.ΞYΛΟYΡΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

75

ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗ Ο.Ε

50

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗΣ

76

ΠΕYΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟY

ΑΤΤΙΚΗΣ

77

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

33

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

78

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΙΩΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

30

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟY

ΣΠΑΡΤΗ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

38

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

72

79

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

