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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ COKE&ROLL 

 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3Ε 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο 

«Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού 

Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο 

προώθησης των προϊόντων υπό το σήμα «Coca-Cola» και σε συνεργασία με την  εταιρεία με 

την επωνυμία «KOUTROULIAS HOLDING ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 

Ιοφώντος 29 (εφεξής «PALMIE»), προκηρύσσει διαγωνισμό υπό την ενδεικτική ονομασία 

COKE&ROLL (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί σε δώδεκα (12)  

επιλεγμένα καταστήματα της PALMIE, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 του 

παρόντος (εφεξής τα «Καταστήματα» και έκαστο το «Κατάστημα») εξ αφορμής αγοράς 

ενός (1) μη-αλκοολούχου mocktail «Coke&Roll», όπως αυτά προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα 2 του παρόντος (εφεξής τα «Συμμετέχοντα Προϊόντα» και έκαστο το 

«Συμμετέχον Προϊόν»).  

 

2. Σκοπός του Διαγωνισμού. Η ανάδειξη τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα 

απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 9 προβλεπόμενα δώρα. 

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 

κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος 

που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη 

συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την 

γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως κατά 

την παραλαβή των δώρων τους. 

 

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι 

εργαζόμενοι ή/και υπάλληλοι της Διοργανώτριας, της PALMIE και των Καταστημάτων, 

καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού.  

 

5. Διάρκεια Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό 

διάστημα από 01.10.2016 έως και 30.11.2016 (εφεξής η «Διάρκεια»). 

 

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Ανάδειξη Νικητών. Με την επιφύλαξη των όσων 

ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος και καθ’ όλες τις ημέρες της Διάρκειας του 

Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό 

ακολουθώντας τη διαδικασία κατωτέρω: 

 

i. Επισκέπτεται ένα (1) από τα συμμετέχοντα Καταστήματα, 

 

ii. Αγοράζει ένα (1) από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα και συνακόλουθα, εφόσον το 

επιθυμεί, προμηθεύεται δωρεάν από το ταμείο του Καταστήματος ειδικό κουπόνι 

συμμετοχής (εφεξής το «Τυχερό Κουπόνι»), 

 

iii. Ανοίγει το Τυχερό Κουπόνι και ενημερώνεται αμέσως για την έκβαση του 

Διαγωνισμού: (α) Αν το Τυχερό Κουπόνι περιέχει την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ 
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TABLET», τότε ο συμμετέχων κερδίζει το δια του όρου 9 (i) περιγραφόμενο δώρο, 

(β) Αν το Τυχερό Κουπόνι περιέχει την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ POWERBANK», τότε ο 

συμμετέχων κερδίζει το δια του όρου 9 (ii) περιγραφόμενο δώρο, και (γ) Αν το 

Τυχερό Κουπόνι περιέχει την ένδειξη «ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ», τότε ο συμμετέχων δεν 

κερδίζει κάποιο δώρο.  

 

Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού 

δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών, ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. Εντούτοις, 

κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει δώρο δια του Διαγωνισμού μία (1) μόνον φορά.  

 

Με την επιφύλαξη των όρων 3 και 4 του παρόντος, οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να 

εξασφαλίσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό και χωρίς την αγορά Συμμετέχοντος Προϊόντος. 

Ειδικότερα, δύναται να παραστεί στα γραφεία της Διοργανώτριας (Κηφισίας αρ. 60, 

Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 17.00 

δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξασφαλίζοντας έτσι ένα (1) Τυχερό 

Κουπόνι. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του 

Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας (1) συμμετοχής κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

 

7. H Διοργανώτρια ή/και η PALMIE έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των 

συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα 

επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν 

είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να 

του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, 

καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή 

του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή 

αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 

 

8. Νικητές Διαγωνισμού. Δια του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι επτά (27) 

νικητές (εφεξής οι «Νικητές»).  

 

9. Δώρα Διαγωνισμού. Τα δώρα (εφεξής τα «Δώρα» και έκαστο το «Δώρο») που θα κερδίσουν 

οι Νικητές ορίζονται τα ακόλουθα: 

 

i. Το Δώρο εκάστου εκ των δύο (2) Νικητών στα Τυχερά Κουπόνια των οποίων θα 

αναγράφεται η ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ TABLET» θα είναι ένας (1) προσωπικός 

υπολογιστής tablet μάρκας και τύπου της απολύτου διακριτικής ευχέρειας της 

Διοργανώτριας, 

 

ii. Το Δώρο εκάστου εκ των είκοσι πέντε (25) Νικητών στα Τυχερά Κουπόνια των 

οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ POWERBANK»θα είναι ένα (1) 

σύστημα φόρτισης «POWERBANK» μάρκας και τύπου της απολύτου διακριτικής 

ευχέρειας της Διοργανώτριας. 

 
10. Κατακύρωση και Παραλαβή Δώρων. Για την κατακύρωση του Δώρου ο Νικητής αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης δια του όρου 6 διαδικασίας, και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο μέχρι και τις 01.12.2016, θα πρέπει να επιδείξει το νικηφόρο 

Τυχερό Κουπόνι σε εντεταλμένο προς τον σκοπό αυτό υπάλληλο του Καταστήματος. Εν 
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συνεχεία, ο εν λόγω υπάλληλος θα ενημερώνει το Νικητή για τις ημερομηνίες κατά τις 

οποίες μπορεί αυτός να προσέλθει στο Κατάστημα προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του.  

Η παραλαβή του Δώρου θα γίνεται από το ταμείο εκάστου Καταστήματος. Για την παραλαβή 

του Δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη του νικηφόρου Τυχερού Κουπονιού, του δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ή/και άλλου έγγραφου ταυτοπροσωπίας) του 

Νικητή, καθώς και η υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής του Δώρου που θα ζητηθεί από 

τη Διοργανώτρια από τον Νικητή. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι σε 

περίπτωση που ο Νικητής είναι ανήλικος, η κατακύρωση και παραλαβή του Δώρου θα 

γίνεται από τον γονέα/κηδεμόνα/ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού, ο οποίος θα καλείται 

να παρέχει ειδική και γραπτή συναίνεση για την αποδοχή του Δώρου εκ μέρους του 

ανήλικου Νικητή.  

 

11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω 

υπό 9.ii για τους Νικητές, το δικαίωμα παραλαβής των Δώρων αυτόματα απόλλυται και 

ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και των Καταστημάτων.  

 

12. Η Διοργανώτρια και τα Καταστήματα δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο Νικητής αδυνατεί, έχει 

αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να 

κατακυρώσει τα Δώρα του εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή 

του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό 

ή/και τυχόν άλλες προϋποθέσεις απαραίτητες για την αξιοποίηση του Δώρου. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί των Δώρων, 

και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από 

κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και 

διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην 

περαιτέρω διάθεσή τους.  

 

13. Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, οιαδήποτε Τυχερά 

Κουπόνια εξακολουθούν να βρίσκονται είτε στην κατοχή της Διοργανώτριας, είτε στα 

Καταστήματα  παύουν να ισχύουν και θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα και δεν παρέχουν 

κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα, δεν επάγονται κανένα αποτέλεσμα δε δίνουν 

δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχει λήξει, και ούτε δεσμεύουν πλέον 

οιονδήποτε.  

 

14. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και των Καταστημάτων περιορίζεται αποκλειστικά 

στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν σύμφωνα με τον όρο 9 ανωτέρω. 

Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει 

καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών κατά την 

παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη 

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, 

διευκρινίζεται ότι κάθε μετακίνηση που θα απαιτηθεί για την παραλαβή/κατακύρωση των 

Δώρων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Νικητή. 

 

15. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής η βλάβης ή κλοπής των Δώρων κατόπιν της 

παραλαβής τους, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή/και η PALMIE. 

 

16. Η Διοργανώτρια ή/και η PALMIE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.  
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17. Τα Δώρα και τα Τυχερά Κουπόνια που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 

απολύτως συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με 

χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους 

ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. 

 

18. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών 

τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών 

που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί 

οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων 

οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των 

συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. 

 

19. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ 

μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της 

Διοργανώτριας και της PALMIE από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα 

περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. 

 

20. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την 

προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή 

άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, 

συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της PALMIE. Σε κάθε 

περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και των Καταστημάτων περιορίζεται σε τυχόν 

πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε 

τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.  

 

21. Η Διοργανώτρια και η PALMIE δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους 

Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το 

Διαγωνισμό. 

 

22. Πληροφορίες – Παράπονα. Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης προς τους 

Συμμετέχοντες θα γίνεται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

στη διεύθυνση alexanthi.mikromastora@cchellenic.com. 

23. Προσωπικά Δεδομένα – Δικαιώματα στην Προσωπικότητα – Δικαιώματα Πνευματικής & 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο 

με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών [Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμό Τηλεφώνου, Πόλη και Διεύθυνση Κατοικίας, Ηλικία], τα 

οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της Διοργανώτριας 

που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. 

24. Οι Νικητές (και, εάν πρόκειται για ανήλικους Νικητές, οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη 

γονική μέριμνα αυτών) δίνουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με 

τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. 

25. Περαιτέρω, οι Νικητές στον Διαγωνισμό (και, εάν πρόκειται για ανήλικους Νικητές, οι 

γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) παρέχουν τη συγκατάθεση και 

εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των 
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αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και 

τηλεόρασης ή/και του Διαδικτύου. Οι Νικητές (και, εάν πρόκειται για ανήλικους Νικητές, οι 

γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) συναινούν στη δημοσιοποίηση των 

στοιχείων τους κατά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα. 

26. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων, ενδέχεται να δημιουργηθεί πάσης φύσεως υλικό 

σχετιζόμενο την αξιοποίηση των Δώρων (ενδεικτικά οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό 

υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες, στις πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια 

κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Οι Νικητές (και, εάν πρόκειται 

για ανήλικους Νικητές, οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν 

στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός και της εικόνας τους, για 

διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική 

ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, Νικητές (και, εάν πρόκειται για 

ανήλικους Νικητές, οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) θα 

υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω 

συναίνεση κατά τα ανωτέρω. 

27. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό 

τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου 

εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα 

περιορισμό του υλικού που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω υπό 26, καθώς και κάθε άλλου 

στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους Νικητές και 

τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές 

της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της. Ο 

Νικητής (και, εάν πρόκειται για ανήλικους Νικητές, οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη 

γονική μέριμνα αυτών) δηλώνει με τη συμμετοχή του ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν 

διατηρεί ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε 

μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους 

θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τη Διοργανώτρια. Εφόσον 

απαιτηθεί, ο Νικητής που θα επιλεγεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω θα 

υπογράψει σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των 

εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω. 

28. Κάθε Νικητής και κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα 

ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των 

δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί 

προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα 

μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη 

διεύθυνση Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας (τηλ. 210 6381700 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-

17:00 μ.μ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η 

Διοργανώτρια.  

29. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 

ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας ή/και 

των Καταστημάτων ή/και οιουδήποτε τρίτου.  



6 

 

30. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις 

ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα 

προσφερόμενα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο 

παροχής τους και τον αριθμό τους για οποιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση πριν από την 

έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω σχετικής ανακοίνωσης 

στα Καταστήματα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι 

οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε 

άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή/και των Καταστημάτων. Η Διοργανώτρια μπορεί 

επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι 

Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της 

Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του 

Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.  

31. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) την συνακόλουθη 

παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της 

Διοργανώτριας ή/ της PALMIE.  

32. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα. Ευαγγελία (Εύα) 

Γουλανδρή (Γ. Δροσίνη, αρ. 5, Κηφισιά), από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί 

να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου στα ταμεία των Καταστημάτων.  

33. Επιτροπή αποτελούμενη από: (α) έναν (1) εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και (β) την 

προαναφερθείσα Συμβολαιογράφο θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση 

οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό.  

34. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Ο Διαγωνισμός διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και για 

οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία αυτών των 

όρων και την εν γένει διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2016 

 

Για τη Διοργανώτρια 

 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΜ

KOUTROULIAS HOLDING A.E. ΙΟΦΩΝΤΟΣ 29-31 ΑΘΗΝΑ 94398425

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 5 ΑΘΗΝΑ 99555159

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 95679560

ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 ΙΛΙΟΝ “ESCAPE CENTER” 999397134

ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 MAΡΟΥΣΙ "THE MALL ATHENS" 998936695

ΜΑΜΑΛΗΣ ΡΕΝΤΗ Ι.Κ.Ε. ΘΗΒΩΝ 228 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ "VILLAGE PARK" 800679888

ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Α.Ε. Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18 Ν. ΜΑΚΡΗ 998474183

Θ. ΚΩΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45 ΜΑΡΟΥΣΙ "AVENUE MALL" 997626671

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λ. ΓΡΕΓΟΥ 58 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 997726541

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ο.Τ. Ε71 ΣΠΑΤΑ "MCARTHURGLEN" 998370751

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΣ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 96-98 ΑΙΓΑΛΕΩ "RIVER WEST" 997802093

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3 ΑΘΗΝΑ 800614560  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Coke&Roll -  Μη αλκοολούχα 

Mocktails 

1 Sweet Ballad 

2 Dark Night Song 

3 Very Rock 

4 Spicy Tropics 

 


