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ΑΡΙΘΜΟΣ 5.786 

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

--------------*--------*------------- 

 

Στον Αγιο Στέφανο  σήμερα στις  είκοσι δύο (22)  του μηνός  Δεκεμβρίου   του 

έτους δύο χιλιάδες    είκοσι ένα (2.021)  ημέρα  Τετάρτη, στην  επιχείρηση 

Ζενέτου Λάμπρου  που βρίσκεται στην οδό  Ηρώων Πολυτεχνείου   αριθμός  

17, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του 

παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ (Α.Φ.Μ. 033602758 Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών)  που δεν 

κωλύομαι και εδρεύω στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 4 (ΣΤ όροφος 

γραφείο 12), ο μη εξαιρούμενος  από τον Νόμο:  ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

038086226, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ στις 17/08/1968, 

και κατοικεί στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός   Αλκαμένους 3   κάτοχος του 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Χ711582 που εκδόθηκε την 

20/07/2005 από το ΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.  

Ο εμφανισθείς ζήτησε να καταθέσει και κατέθεσε σ' εμένα, με σκοπό την 

ανάληψη επισήμων αντιγράφων, το παρακάτω αναφερόμενο έγγραφο, το 

οποία προσάρτησα στην παρούσα πράξη και αφορά τους συνοπτικούς όρους 

συμμετοχής στο διαγωνισμό ποδηλάτου του καταστήματος ΖΕΝΕΤΟΣ με 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ημερομηνία κατάθεσης σήμερα 22/12/2021 και το περιεχόμενο του οποίου 

είναι το εξής: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Ποδηλάτου» του καταστήματος Ζενέτος 

1. Η Εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔ. ΖΕΝΕΤΟΣ με ΑΦΜ 038086226 που 

εδρεύει Ηρώων Πολυτεχνείου 17 στον Αγ. Στέφανο  », («Διοργανώτρια»), 

διοργανώνει τον διαγωνισμό «Ποδηλάτου» («Διαγωνισμός»), υπό τους 

κάτωθι, συνοπτικά, όρους. Οι Αναλυτικοί Όροι του Διαγωνισμού («Όροι») 

έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο όνομα … και υπερισχύουν κάθε άλλης 

εκδοχής των όρων του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε φυλλάδιο, έντυπο, 

ιστοσελίδα ή στην Αίτηση Συμμετοχής. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

συνεπάγεται αποδοχή των Όρων στο σύνολό τους.  

2. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) Όλα τα Κυβερνητικά Στελέχη, 

κατά την έννοια που δίδεται στους Όρους, που υπηρετούν ή παρέχουν 

υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 3ου 

βαθμού και τα ελεγχόμενα από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα, (β) Τα 

στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας «Ε.Γ. 

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» («ADMORE») και των συνδεδεμένων με αυτές 

νομικών προσώπων, οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 3ου βαθμού και τα 

ελεγχόμενα από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να λάβουν συμμετοχή  στην Διοργανώτρια, 

το αργότερο μέχρι την 20.01.2022 («Καταληκτική Ημερομηνία»). Με την 

υποβολή της Συμμετοχής, οι «Συμμετέχοντες» βεβαιώνουν την ακρίβεια των 

υποβαλλόμενων στοιχείων και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους.  

4.  Οι Συμμετοχές υποβάλλονται με τους ακόλουθους τρόπους:  

Α. Ηλεκτρονικά – online μέσω του profile στο Instagram ή στην εταιρική 

σελίδα στο Facebook ακολουθώντας τα βήματα του διαγωνισμού. 

zenetos_since1936 

Zenetos Since 1936 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται από κάθε Συμμετέχοντα να έχει 

μία έστω συμμετοχή  



Φύλλο 2 

5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου και αποκλεισμού 

Συμμετεχόντων που τυχόν κριθεί έστω και εκ των υστέρων ότι δεν πληρούσαν 

ή παραβίασαν τους Όρους.  

6. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα 

διενεργηθεί τον Φεβρουάριο 2022, σε ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα 

ανακοινωθεί μέσω της Ιστοσελίδας του Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα 

διενεργηθεί παρουσία συμβολαιογράφου, με τη χρήση κατάλληλών 

ηλεκτρονικών μέσων επιλογής της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα 

αναδειχθούν  τέσσερις (4) Νικητές και τέσσερις  (4 ) Αναπληρωματικοί 

Νικητές. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί Νικητές θα πρέπει να είναι 

διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (8) 

διαφορετικά πρόσωπα. Σε περίπτωση ανάδειξης ίδιου Νικητή ή 

Αναπληρωματικού Νικητή για δεύτερη φορά, η κλήρωση για τη συγκεκριμένη 

θέση θα επαναληφθεί. 

7. (α) Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει ένα (1) ποδήλατο με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: Bolinas ridge 2  («Πρώτο Δώρο»).  

8. (β) Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει μία (1) μηνιαία συνδρομή 

γυμναστικής στο CTC + ένα (1) φούτερ ένδυσης ZEN («Δεύτερο Δώρο»). 

9. (γ) Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει μία (1) ολοκληρωμένη προστασία 

ποδηλάτου Frame Protection από την Allmountain styl («Τρίτο Δώρο»). 

10. (δ) Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει ένα (1) πλήρες σετ καθαρισμού 

ποδηλάτου της Mucoff («Τέταρτο Δώρο»). 

 

11. (β) Εάν κάποιος Νικητής δεν εμφανιστεί, ή γενικά εκπέσει από το 

δικαίωμα λήψης του δώρου του, θα κληθούν οι Αναπληρωματικοί Νικητές να 

προσκομίσουν τα έγγραφα που αφορούν τους Νικητές. Στη συνέχεια, τα 

διαθέσιμα δώρα θα απονεμηθούν στους Αναπληρωματικούς Νικητές που 

τήρησαν τους Όρους που αφορούν τους Νικητές, κατά σειρά προτεραιότητας 

που έχει προκύψει από την κλήρωση. Εφόσον απομείνουν αδιάθετα δώρα, θα 

διενεργηθεί νέα κλήρωση.  

12. Οι Νικητές θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 

του 2022 στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και, κατά την κρίση της 

Διοργανώτριας, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο και σε ΜΜΕ. 



 
 
 
 
 
 
 
 

13. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε 

αντικαθίστανται ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν. Η παράδοση-παραλαβή 

τους θα γίνει  κατ’ επιλογή της Διοργανώτριας, στους Νικητές, οι οποίοι 

πρέπει να συνεργαστούν με τη Διοργανώτρια για την παραλαβή των δώρων 

τους. 

14. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων στους 

Νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η 

παραλαβή του δώρου συνεπάγεται αποδοχή του και παραίτηση των Νικητών 

από κάθε άλλο δικαίωμα.  

15. Η Διοργανώτρια διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να παρατείνει 

ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, να μεταθέσει τις 

ημερομηνίες κλήρωσης, να τον ανακαλέσει και να μεταβάλλει τους Όρους, 

δημοσιεύοντας τις ανωτέρω αλλαγές στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. 

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα της προβολής του Διαγωνισμού, των 

αποτελεσμάτων, των Συμμετεχόντων και των Νικητών και της εικόνας τους 

στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, σε 

οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων και του διαδικτύου και των social 

media, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης, λήψης συναίνεσης ή καταβολής 

αποζημίωσης στους Συμμετέχοντες.   

16. Όπως αναλύεται και εξειδικεύεται στους Όρους, τους οποίους έχει 

διαβάσει και αποδέχεται ο Συμμετέχων, η Διοργανώτρια, οι εκπρόσωποι, 

εργαζόμενοι και συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή 

υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου, πέραν αυτών 

που ορίζονται από τους Όρους. Ιδίως δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, 

δέσμευση ή εγγύηση, σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα των προϊόντων 

της Διοργανώτριας. Για το λόγο αυτό, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν 

ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν, άλλως παραιτούνται, κάθε αξίωσής τους κατά 

της Διοργανώτριας,   

17. Οι ενημερώσεις και γνωστοποιήσεις της Διοργανώτριας προς τους 

Συμμετέχοντες και η επικοινωνία μαζί τους για τους Σκοπούς Επεξεργασίας 

που αναγράφονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορούν να γίνονται με 

ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή/και με επιστολή ή email ή 



Φύλλο 3 

τηλεφωνικά ή μέσω SMS στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στις 

Αιτήσεις Συμμετοχής. Οι γνωστοποιήσεις κλπ. των Συμμετεχόντων προς την 

Διοργανώτρια θα πρέπει να γίνονται στο email: contest@podilatazenetos.gr 

19. Οι Όροι του Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και 

αρμόδια για την επίλυση κάθε σχετικής με το Διαγωνισμό διαφοράς 

ορίζονται». 

   Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε τρία (3) 

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  εξήντα δύο 

(62,00 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ  

14,88.     

   Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο 

εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την 

υπέγραψε, καθώς και εγώ ο  Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. 

   Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ      Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ   Τ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 

     Ακριβές Αντίγραφο 

      Αθήνα Αυθημερόν 

     Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών  
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