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ΟΡΟΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 

Η παρούσα λαχειοφόρος αγορά με δώρο ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μάρκας Ideal-

OramaE605D (εφεξής «η Λαχειοφόρος Αγορά»), διοργανώνεται από την Αστική 

Εταιρεία ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών σύμφωνα με 

τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί  

στη συμβολαιογράφο Αθηνών, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Σπύρου, Διεύθυνση 

οδός Σταδίου αριθμός 10 (6ος όροφος, γραφείο 626), με ΑΦΜ 046026520, Δ ΔΟΥ 

Αθηνών. Οι όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της 

Λαχειοφόρου Αγοράς, στο διαδικτυακό τόπο: www.eps-ath.gr  (εφεξής καλούμενος ως 

«Διαδικτυακός Τόπος»). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος, δικαιούται να λαμβάνει 

με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού όπως αυτοί είναι 

κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.  

 

Σκοπός της Λαχειοφόρου Αγοράς 
 

Όλα τα έσοδα της Λαχειοφόρου Αγοράς θα διατεθούν από την Αστική Εταιρεία ΠΟΡΤΑ 

ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Εταιρεία Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή για την ολοκλήρωση της ανέγερσης της Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΑΡΙΑΔΝΗ». 

 

Διάρκεια Λαχειοφόρου Αγοράς 
 

Η συνολική διάρκεια της Λαχειοφόρου Αγοράς καθορίζεται ως εξής: αρχίζει  από την 

4η Οκτωβρίου 2021 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2021 (εφεξής η «Διάρκεια»). Η 

Αστική Εταιρεία ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών διατηρεί 

το δικαίωμα να μεταβάλει τη διάρκεια του διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και το 

συνολικό αριθμό των κληρώσεων.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ενήλικοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 

κλήρωση. Η συμμετοχή τους εξασφαλίζεται με την εξόφληση του αντιτίμου του ή των 

λαχνών και την απόκτηση του ή των αποκομμάτων των λαχνών που έχουν 

προμηθευτεί. 
 

Στην παρούσα λαχειοφόρο αγορά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη της Αστικής 

Εταιρείας ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. 

 

Συμμετοχές- Λαχνοί 
 

Οι λαχνοί της κλήρωσης είναι αυστηρά 2.000 και θα είναι αριθμημένοι με αριθμούς από 

το 1 έως και 2.000. 
 

Το αντίτιμο για την αγορά ενός λαχνού ανέρχεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10€). Κάθε 

συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί έναν ή περισσότερους λαχνούς, 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.  
 

 

http://www.eps-ath.gr/
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Η συμμετοχή γίνεται με τους εξής τρόπους: 

 

α. Με τηλεφωνική παραγγελία στο 210 96 50 916. Στη συνέχεια, καταθέτετε στο 

λογαριασμό της Alpha Bank το αντίστοιχο τίμημα. 

β. Με e-mail στο teg@eps-ath.gr  

 

Στη συνέχεια, καταθέτετε στο λογαριασμό της Alpha Bank GR56 0140 1360 1360 0200 

2009 333 το αντίστοιχο τίμημα. 
 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά λαχνών και να μπορέσει η Αστική Εταιρεία 

ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών  να  ενημερώσει για τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης, απαιτείται εκ μέρους των συμμετεχόντων στην 

λαχειοφόρο αγορά, η υποβολή ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων όπως το 

ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ταχυδρομική 

διεύθυνση παράδοσης του δώρου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, την ακρίβεια 

των οποίων δηλώνετε και εγγυάστε. 
 

Η Αστική Εταιρεία ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών 

επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την πραγματοποίηση 

της συμμετοχής σας στη Λαχειοφόρο Αγορά. 
 

Η Αστική Εταιρεία ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών  

διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας όλων των συμμετοχών, καθώς και 

το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα για υποβολή Συμμετοχής που 

δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους. 

 

Δώρο Λαχειοφόρου Αγοράς 
 

Θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση και ο ένας κληρωμένος λαχνός θα κερδίσει: 

Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 

μάρκας Ideal-OramaE605D 

 

κατά την παραλαβή του δώρου ο δικαιούχος-νικητής  θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία.  
 

Το δώρο της Λαχειοφόρου Αγοράς δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάσταση του με άλλο προϊόν ή η εξαργύρωση του σε χρήματα. Η Αστική Εταιρεία 

ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών δεν φέρει καμία ευθύνη 

για οτιδήποτε έχει να κάνει με το ανωτέρω δώρο, εκτός από την παράδοση του στον 

νικητή. 

 

Κλήρωση 
 

Θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) νικητή και ενός (1) 

επιλαχόντα. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στην έδρα της Αστικής Εταιρείας ΠΟΡΤΑ 

ΑΝΟΙΧΤΗ Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στις 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 

12:00 μ.μ. παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του 

Σπύρου, οδός Σταδίου αριθμός 10 (6ος όροφος, γραφείο 626) με ΑΦΜ 046026520 Δ 

ΔΟΥ Αθηνών, στην έδρα της Αστικής Εταιρείας, Μαρίνου Γερουλάνου 117, 

Αργυρούπολη.  
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