
 

 

             ΑΡΙΘΜΟΣ: 10.111.- 

                     ΠΡΑΞΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

=========================================================  

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) Ιανουαρίου, τoυ έτoυς         

δύo χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα, στα        

γραφεία του μη κερδοσκοπικού σωματείου «MDA HELLAS –        

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ        

ΠΑΘΗΣΕΙΣ» που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος αριθμός 6 (2ος         

Όροφος), όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του          

παρόντος, σε μέvα τη συμβoλαιoγράφo και κάτoικo της        

Αθήvας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, πoυ εδρεύω στηv       

Αθήvα (Σταδίου 43 - 7ος όροφος – γραφείο 1-2), με Α.Φ.Μ.           

113300166 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, παρισταμένης        

και της μη από το Νόμο εξαιρουμένης Λουκίας Λαβίδα του          

Κωνσταντίνου και της Ευριδίκης, γεννημένης στις 29-4-1956       

στην Αθήνα Αττικής, Προέδρου του σωματείου με την        

επωνυμία «MDA HELLAS – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ         

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ», κατοίκου Αθηνών (Ελπίδος       

6), κατόχου δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ με        

αριθμό ΑΜ - 219383/27-7-2015, ΑΦΜ 070635324 Δ.Ο.Υ.       

ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως εκπροσώπου του ως άνω διοργανωτή σωματείου        

με την επωνυμία «MDA HELLAS – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ          

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» που εδρεύει στην        

Αθήνα (οδός Ελπίδος αριθμός 6) διεξάγεται η παρούσα        



κλήρωση, την οποία διοργανώνει το ως άνω μη κερδοσκοπικό         

Σωματείο στα πλαίσια Λαχειοφόρου Αγοράς με αγορά       

ηλεκτρονικών λαχνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην       

ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο www.mdahellas.gr, όπου      

αναφέρονται αναλυτικά οι όροι χρήσης και τα δώρα της εν          

λόγω λαχειοφόρου αγοράς, ειδικότερα με σχετική ανακοίνωση       

στο σύνδεσμο https://mdahellas.gr/όροι-χρήσης-e-shop, που    

προσαρτάται στην παρούσα πράξη.- 

Σύμφωνα με τους όρους της Λαχειοφόρου Αγοράς στην κλήρωση         

μπορούν να συμμετέχουν ενήλικοι άνω των 18 ετών, με πλήρη          

δικαιοπρακτική ικανότητα και εφ’ όσον ενεργεί στο όνομα        

νομικού προσώπου, να διαθέτει την νόμιμη εξουσία       

εκπροσώπησης του.- 

Στην παρούσα κλήρωση περιλαμβάνονται όλοι οι      

συμμετέχοντες από την έναρξη του Διαγωνισμού (ήτοι από        

την 01.12.2020 και ώρα 12.00’ έως και τις 11.01.2021 και          

ώρα 12.00 μ.μ.) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους         

ως άνω αναφερόμενους όρους.- 

H παρούσα κλήρωση αφορά τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα, ήτοι: 

1. 2 εισιτήρια μετ’ επιστροφής, διακεκριμένης θέσης, για        

οποιαδήποτε διαδρομή του δικτύου Aegean & Olympic Air, 

2. Ρολόι από ατσάλι 316L με δερμάτινο λουράκι, κάσα         

διαμέτρου 36mm, αναδιπλούμενο κούμπωμα “Butterfly”,     

μηχανισμός Quartz με ένδειξη ώρας και ημερομηνίας,       

καντράν από Φίλντισι (Mother-of-Pearl) με 24 διαμάντια       

κοπής Brillant, βιδωτή κορώνα, αδιάβροχο στα 100m, 

http://www.mdahellas.gr/
https://mdahellas.gr/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-e-shop


3. 1 δίκλινο δωμάτια για 2 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε         

Elements All-in στο 5* Aldemar Royal Olympian, στην        

Πελοπόννησο, 

4. Candy charm for a sweet 2021 – 18K fuchsia gold with            

one diamond, 

5. Μια τρίμηνη συνδρομή στην OsteoStrong, 

6. ένα εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει         

αλμυρές και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα, 

7. Apple Watch Series 3, 

8. 10 συνεδρίες Red Light Therapy 

9. HUAWEI P smart 2019 Aurora Blue 4G Smartphone, 

10. ένα εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει         

αλμυρές και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα, 

11. Επίσκεψη μισής ημέρας για ένα άτομο, με χρήση της          

εσωτερικής πισίνας και thermal suite και ένα GB        

Collection Exclusive μασάζ διαρκείας 55 λεπτών, 

12. Turbo-X Ηχείο Bluetooth Cube Plus Blue, 

13. ένα εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει         

αλμυρές και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα, 

14. Turbo-X Powerbank 5000 mAh 2 Θέσεων Μαύρο, 

15. ένα εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει         

αλμυρές και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα, 

16. “Different” box με την υπογραφή του σεφ Χριστόφορου         

Πέσκια, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μενού για        

ένα τραπέζι 6 ατόμων,  

17. 2 χρυσά διακοσμητικά ελαφάκια, 



18. βραχιόλι από ασήμι επιχρυσωμένο,  

19. κουτί, ντεκοραρισμένο με φρέσκα άνθη, όπου θα        

περιέχει: 

· Αφρώδη οίνο Massottina 

· Marron glacé 

· Χειροποίητα σοκολατάκια 

· Baton Sale 

· Pâté 

· Chutney” 

20. Κουπόνι αξίας 150€, 

21. 2 κηροπήγια “Αγγελάκια”, 

22. Alcatel 1T 32GB WiFi Tablet 10.1″ Μαύρο, 

23. Κουπόνι αξίας 50€, 

24. Κουπόνι αξίας 50€, 

25. Turbo-X Smartwatch Specto,  

26. μαντήλι στολισμένο με prints είναι φτιαγμένο από        

satin ύφασμα με τελείωμα από φυσική γούνα renard και         

μεταλλικό κούμπωμα, 

27. METALLIC BRONZE BACKPACK, 

28. Μακριά φούστα – μέγεθος small – χρώμα καφέ, 

29. Eye Popping – Long Cardigan (color BLUE size M), 

30. Γούρι 2021, 

31. Μακριά φούστα – μέγεθος medium – χρώμα καφέ, 

32. 2 κηροπήγια “Αγγελάκια”, 

33. Κασκόλ τελείωμα renard ριγέ μπεζ, 

34. Μακριά φούστα – μέγεθος medium – χρώμα καφέ, 



35. Honor – Band 5 Meteorite Black, 

36. Φόρεμα / long top – μέγεθος small – χρώμα μπλέ, 

37. Ασημένια καδένα 925, μήκους 110cm, με ημιπολύτιμες        

πέτρες, 

38. Discreet Metallic – Dress (color BLUE size S), 

39. necklace agate and hematite, 

40. mini hoop silver 925 earring in pink gold plated,          

featuring a lightning drop embellished with white       

zircons, 

41. Δερμοκαλλυντικά προϊόντα CASTALIA από τη Lavipharm, 

42. Happy Triangle Silver 925 Earrings with stone – Pink          

Gold Plated, 

43. Χειροποίητο στεφάνι για είσοδο, 

44. MATA FERN φόρεμα με σύνθεσή από 100% βαμβάκι σε          

μέγεθος για 6 ετών, 

45. 1 ατομικό μάθημα running, 

46. 1 ποδηλατικό κράνος, 

47. 1 ατομικό μάθημα running, 

48. Δερμοκαλλυντικά προϊόντα CASTALIA από τη Lavipharm, 

49. Beauty case Bartuggi χρυσό, 

50. Φόρεμα / long top – μέγεθος small – χρώμα μπλέ, 

51. Διακοσμητική φιγούρα “Άγιος Βασίλης”, 

52. Beauty case Bartuggi χρυσό,  

53. 1 ποδηλατικό κράνος, 

54. Beauty case Bartuggi χρυσό, 

55. τηλεσκόπιο από “ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ”, 



56. Custom Nameplate Bracelet Silver 925 – Gold Plated, 

57. Beauty case Bartuggi ασημένιο, 

58. βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της          

Αιμιλίας Πλατή, 

59. jewelry silver 925 choker necklace in pink gold         

plated with, 

60. small silver drops with white zircon Xiaomi Mi Band 3           

activity tracker, 

61. Gyrotonic private session, 

62. Beauty case Bartuggi ασημένιο, 

63. La Vie jewelry silver 925 necklace in gold plated          

featuring a third eye design pendent with white & emerald          

color zircon, 

64. Beauty case Bartuggi ασημένιο, 

65. 1 δωροεπιταγή των 20€, 

66. Xiaomi Mi Band 3 activity tracker, 

67. skateboard από “ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ”, 

68. Βραδινό top με έναν ώμο, 

69. 1 πρόγραμμα Verve Detox μίας ημέρας, 

70. βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της          

Αιμιλίας Πλατή,  

71. Γούρι 2021, 

72. Μία συνεδρία με τον διαιτολόγο - διατροφολόγο κ.         

Στέφανο Περτσεμλίδη, 

73. 1 ποδηλατικό κράνος, 

74. 1 δωροεπιταγή των 20€, 



75. mini hoop silver 925 earring in pink gold plated,          

featuring a star drop embellished with white zircons, 

76. βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της          

Αιμιλίας Πλατή, 

77. 1 ποδηλατικό κράνος, 

78. Μαξιλάρι Clown της woouf!, 

79. Μία Χριστουγεννιάτικη κούπα, 

80. Gyrotonic private session, 

81. 1 πρόγραμμα Verve Detox μίας ημέρας, 

82. 1 ατομικό μάθημα personal training, 

83. 1 δεντράκι από μπισκότο βουτύρου και επικάλυψη        

σοκολάτας ή γλυκά ανάλογης αξίας, 

84. βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της          

Αιμιλίας Πλατή, 

85. 1 δωροεπιταγή των 20€, 

86. 1 gingerbread house ή γλυκά ανάλογης αξίας, 

87. Aqua Leopard Κολάν Παιδικό, 

88. WWF URCHIN SIGNATURE BEACH TOWEL, 

89. Tie Dye φούτερ σε χρώμα πράσινο με κεντημένο όνομα          

του παιδιού, 

90. βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της          

Αιμιλίας Πλατή, 

91. WWF CALAMARI SIGNATURE BEACH TOWEL, 

92. Tie Dye φούτερ σε ροζ χρώμα με κεντημένο όνομα του           

παιδιού.- 

Η Λαχειοφόρος Αγορά γίνεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση        



συστημάτων της πλατφόρμας WooCommerce, τα οποία      

εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη        

παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεων και ανάδειξης       

νικητών της Λαχειοφόρου Αγοράς.- 

Από την παρούσα κλήρωση, σύμφωνα με τους όρους του         

διαγωνισμού, θα αναδειχθούν ενενήντα δύο (92) νικητές.- 

Η παρούσα κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των         

συστημάτων του Τεχνικού Αναδόχου με την επωνυμία       

«WooCommerce Lottery», τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι         

δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία της         

κλήρωσης και της συνεπεία αυτής κατακύρωσης της       

Λαχειοφόρου Αγοράς.-  

Η παρούσα κλήρωση γίνεται προκειμένου να κληρωθούν τα        

ονόματα των νικητών, η οποία διενεργείται σήμερα στις        

12.00’ με έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο συμβατότητας      

(mt_rand), το οποίο αποτελεί ένα πρόσθετο plug-in στην        

πλατφόρμα WooCommerce.- 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές δεν έχουν το          

δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή άλλα        

αντικαταστατά πράγματα.- 

Έχουν πωληθεί συνολικά χίλιοι τέσσερις (1.004) λαχνοί.-  

Έτσι εξήχθησαν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία οι εξής         

τυχεροί:  

ΝΙΚΗΤΕΣ : 

1. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ, 



2. Αντιγόνη Καρρά, 

3. Κίκω Κιριμλίδη, 

4. Σπύρος Πολιτάκος, 

5. Κωνσταντίνος Κόκκινος, 

6. Vasiliki Dimou, 

7. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ, 

8. Νικόλαος Παπανικολάου, 

9. Ελένη Μώρου 

10. Αγγελική Δημαρά, 

11. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 

12. Αlexandros Fostiropoulos, 

13. Vana Lavida, 

14. Αλεξάνδρα Κατσούρη, 

15. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ, 

16. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ, 

17. Christina Moundreas, 

18. Θεοδώρα Παϊσίδου, 

19. ΦΛΩΡΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ, 

20. Christina Moundreas, 

21. Αντώνης Νίκολιτς, 

22. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΡΑ, 

23. Alexandros Fostiropoulos, 

24. ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥ, 

25. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ, 



26. Christina Moundreas, 

27. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ, 

28. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ, 

29. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ, 

30. Αντιγόνη Καρρά, 

31. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ, 

32. Alexandros Fostiropoulos, 

33. Αγγελική Αργυρόκου, 

34. Αντιγόνη Καρρά, 

35. Δόμνα Μπερνίτσα, 

36. Christina Moundreas, 

37. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΡΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, 

38. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ, 

39. Christina Moundreas, 

40. ΕΡΣΗ ΚΛΗ, 

41. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ, 

42. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ, 

43. ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 

44. Christina Moundreas, 

45. ΕΡΣΗ ΚΛΗ, 

46. Marily Frangista, 

47. Ελένη Μώρου, 

48. Αντιγόνη Καρρά, 

49. Ioanna Tsikopoulou, 



50. Alexandros Fostiropoulos, 

51. Αγγελική Δημαρά, 

52. Κωνσταντίνος Κόκκινος, 

53. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ, 

54. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΑΓΗ, 

55. Christina Moundreas, 

56. Vana Lavida, 

57. Marily Frangista, 

58. Σπύρος Πολιτάκος, 

59. alexandros fostiropoulos, 

60. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ, 

61. Marily Frangista, 

62. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ, 

63. Vana Lavida, 

64. Αντιγόνη Καρρά, 

65. Ioanna Tsikopoulou, 

66. Marily Frangista, 

67. Κίκω Κιριμλιδη, 

68. Μαίρη Χατζηγεωργίου, 

69. alexandros fostiropoulos, 

70. Vasiliki Dimou, 

71. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ, 

72. Αθήνα Πικραμμένου, 

73. Μάκης Ασημακόπουλος, 

74. Χρυσούλα Βακάλη Λαιμού, 

75. Χριστινα Καμπό,  



76. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ,  

77.  ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ, 

78. ΕΡΣΗ ΚΛΗ, 

79. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ, 

80. Αντώνης Νίκολιτς, 

81. Κίκω Κιριμλίδη, 

82. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ, 

83. Έλενα Λατίφη, 

84. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ, 

85. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ, 

86. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ, 

87. Marily Frangista, 

88. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ, 

89. Αγγελική Δημαρά, 

90. ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ, 

91. Δόμνα Μπερνίτσα, 

92. Αlexandros Fostiropoulos. 

H αντιστοίχηση των δώρων με τους ως άνω νικητές είναι η           

εξής : 

1. H κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 1ο δώρο, ήτοι 2            

εισιτήρια μετ’ επιστροφής, διακεκριμένης θέσης, για      

οποιαδήποτε διαδρομή του δικτύου Aegean & Olympic Air.- 

2. Η κ. Αντιγόνη Καρρά κερδίζει το 2ο δώρο, ήτοι Ρολόι            

από ατσάλι 316L με δερμάτινο λουράκι, κάσα διαμέτρου        

36mm, αναδιπλούμενο κούμπωμα “Butterfly”, μηχανισμός     

Quartz με ένδειξη ώρας και ημερομηνίας, καντράν από        



Φίλντισι (Mother-of-Pearl) με 24 διαμάντια κοπής      

Brillant, βιδωτή κορώνα, αδιάβροχο στα 100m.- 

3. Η κ. Κίκω Κιριμλίδη κερδίζει το 3ο δώρο ήτοι 1 δίκλινο             

δωμάτια για 2 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Elements All-in        

στο 5* Aldemar Royal Olympian, στην Πελοπόννησο.- 

4. Ο κ. Σπύρος Πολιτάκος κερδίζει το 4ο δώρο ήτοι Candy            

charm for a sweet 2021 – 18K fuchsia gold with one           

diamond.- 

5. Ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκινος κερδίζει το 5ο δώρο ήτοι Μια           

τρίμηνη συνδρομή στην OsteoStrong.- 

6. Η κ. Vasiliki Dimou κερδίζει το 6ο δώρο ήτοι ένα            

εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει αλμυρές        

και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα.- 

7. Η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ κερδίζει το 7ο δώρο ήτοι Apple Watch             

Series 3.- 

8. Ο κ. Νικόλαος Παπανικολάου κερδίζει το 8ο δώρο ήτοι 10            

συνεδρίες Red Light Therapy.- 

9. Η κ. Ελένη Μώρου κερδίζει το 9ο δώρο ήτοι HUAWEI P             

smart 2019 Aurora Blue 4G Smartphone.- 

10. Η κ. Αγγελική Δημαρά κερδίζει το 10ο δώρο ήτοι ένα            

εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει αλμυρές        

και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα.- 

11. Η κ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κερδίζει το 11ο δώρο ήτοι          

μία επίσκεψη μισής ημέρας για ένα άτομο, με χρήση της          

εσωτερικής πισίνας και thermal suite και ένα GB        



Collection Exclusive μασάζ διαρκείας 55 λεπτών.- 

12. Ο κ. Αlexandros Fostiropoulos κερδίζει το 12ο δώρο         

ήτοι Turbo-X Ηχείο Bluetooth Cube Plus Blue.- 

13. Η κ. Vana Lavida κερδίζει το 13ο δώρο ήτοι ένα           

εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει αλμυρές        

και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα.- 

14. Η κ. Αλεξάνδρα Κατσούρη κερδίζει το 14ο δώρο ήτοι           

Turbo-X Powerbank 5000 mAh 2 Θέσεων Μαύρο.- 

15. Η κ. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ κερδίζει το 15ο δώρο ήτοι ένα            

εορταστικό brunch box το οποίο θα περιλαμβάνει αλμυρές        

και γλυκές γεύσεις σε ποσότητα για 4 άτομα.- 

16. Η κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ κερδίζει το 16ο δώρο ήτοι           

“Different” box με την υπογραφή του σεφ Χριστόφορου        

Πέσκια, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μενού για        

ένα τραπέζι 6 ατόμων.-  

17. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 17ο δώρο ήτοι 2            

χρυσά διακοσμητικά ελαφάκια.- 

18. Η κ. Θεοδώρα Παϊσίδου κερδίζει το 18ο δώρο ήτοι          

βραχιόλι από ασήμι επιχρυσωμένο.-  

19. Η κ. ΦΛΩΡΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ κερδίζει το 19ο δώρο ήτοι κουτί,           

ντεκοραρισμένο με φρέσκα άνθη, όπου θα περιέχει: 

· Αφρώδη οίνο Massottina 

· Marron glacé 

· Χειροποίητα σοκολατάκια 

· Baton Sale 



· Pâté 

· Chutney”.- 

20. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 20ο δώρο ήτοι           

Κουπόνι αξίας 150€.- 

21. Ο κ. Αντώνης Νίκολιτς κερδίζει το 21ο δώρο ήτοι 2            

κηροπήγια “Αγγελάκια”.- 

22. Η κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΡΑ κερδίζει το 22ο δώρο ήτοι Alcatel            

1T 32GB WiFi Tablet 10.1″ Μαύρο.- 

23. Ο κ. Alexandros Fostiropoulos κερδίζει το 23ο δώρο          

ήτοι Κουπόνι αξίας 50€.- 

24. Η κ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥ κερδίζει το 24ο δώρο ήτοι Κουπόνι            

αξίας 50€.- 

25. Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ κερδίζει το 25ο δώρο ήτοι Turbo-X            

Smartwatch Specto.-  

26. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 26ο δώρο ήτοι           

μαντήλι στολισμένο με prints είναι φτιαγμένο από satin        

ύφασμα με τελείωμα από φυσική γούνα renard και μεταλλικό         

κούμπωμα.- 

27. Η κ. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ κερδίζει το 27ο δώρο ήτοι METALLIC            

BRONZE BACKPACK.- 

28. Η κ. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ κερδίζει το 28ο δώρο ήτοι μακριά            

φούστα – μέγεθος small – χρώμα καφέ.- 

29. Η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ κερδίζει το 29ο δώρο ήτοι eye            

Popping – Long Cardigan (color BLUE size M).- 

30. Η κ. Αντιγόνη Καρρά κερδίζει το 30ο δώρο ήτοι γούρι            



2021.- 

31. Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ κερδίζει το 31ο δώρο ήτοι           

Μακριά φούστα – μέγεθος medium – χρώμα καφέ.- 

32. Ο κ. Alexandros Fostiropoulos κερδίζει το 32ο δώρο          

ήτοι 2 κηροπήγια “Αγγελάκια”.- 

33. Η κ. Αγγελική Αργυρόκου κερδίζει το 33ο δώρο ήτοι           

Κασκόλ τελείωμα renard ριγέ μπεζ.- 

34. Η κ. Αντιγόνη Καρρά κερδίζει το 34ο δώρο ήτοι μακριά            

φούστα – μέγεθος medium – χρώμα καφέ.- 

35. Η κ. Δόμνα Μπερνίτσα κερδίζει το 35ο δώρο ήτοι Honor –             

Band 5 Meteorite Black.- 

36. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 36ο δώρο ήτοι           

φόρεμα / long top – μέγεθος small – χρώμα μπλέ.- 

37. Η κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΡΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ κερδίζει το 37ο            

δώρο ήτοι ασημένια καδένα 925, μήκους 110cm, με        

ημιπολύτιμες πέτρες.- 

38. Η κ. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ κερδίζει το 38ο δώρο ήτοι discreet            

Metallic – Dress (color BLUE size S).- 

39. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 39ο δώρο ήτοι          

necklace agate and hematite.- 

40. Η κ. ΕΡΣΗ ΚΛΗ κερδίζει το 40ο δώρο ήτοι mini hoop             

silver 925 earring in pink gold plated, featuring a         

lightning drop embellished with white zircons.- 

41. Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ κερδίζει το 41ο δώρο ήτοι           

δερμοκαλλυντικά προϊόντα CASTALIA από τη Lavipharm.- 



42. Η κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 42ο δώρο ήτοι          

happy Triangle Silver 925 Earrings with stone – Pink Gold          

Plated.- 

43. Ο κ. ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κερδίζει το 43ο δώρο ήτοι            

χειροποίητο στεφάνι για είσοδο.- 

44. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 44ο δώρο ήτοι           

MATA FERN φόρεμα με σύνθεσή από 100% βαμβάκι σε μέγεθος          

για 6 ετών.- 

45. Η κ. ΕΡΣΗ ΚΛΗ κερδίζει το 45ο δώρο ήτοι 1 ατομικό             

μάθημα running.- 

46. Η κ. Marily Frangista κερδίζει το 46ο δώρο ήτοι 1           

ποδηλατικό κράνος.- 

47. Η κ. Ελένη Μώρου κερδίζει το 47ο δώρο ήτοι 1 ατομικό             

μάθημα running.- 

48. Η κ. Αντιγόνη Καρρά κερδίζει το 48ο δώρο ήτοι           

δερμοκαλλυντικά προϊόντα CASTALIA από τη Lavipharm.-  

49. Η κ. Ioanna Tsikopoulou κερδίζει το 49ο δώρο ήτοι          

Beauty case Bartuggi χρυσό.- 

50. Ο κ. Alexandros Fostiropoulos κερδίζει το 50ο δώρο         

ήτοι φόρεμα / long top – μέγεθος small – χρώμα μπλέ.- 

51. Η κ. Αγγελική Δημαρά κερδίζει το 51ο δώρο ήτοι          

διακοσμητική φιγούρα “Άγιος Βασίλης”.- 

52. Ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκινος κερδίζει το 52ο δώρο ήτοι          

Beauty case Bartuggi χρυσό.-  

53. Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ κερδίζει το 53ο δώρο ήτοι 1           



ποδηλατικό κράνος.- 

54. Η κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΑΓΗ κερδίζει το 54ο δώρο ήτοι Beauty           

case Bartuggi χρυσό.- 

55. Η κ. Christina Moundreas κερδίζει το 55ο δώρο ήτοι          

τηλεσκόπιο από “ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ”.- 

56. Η κ. Vana Lavida κερδίζει το 56ο δώρο ήτοι Custom           

Nameplate Bracelet Silver 925 – Gold Plated.- 

57. Η κ. Marily Frangista κερδίζει το 57ο δώρο ήτοι Beauty           

case Bartuggi ασημένιο.- 

58. Ο κ. Σπύρος Πολιτάκος κερδίζει το 58ο δώρο ήτοι          

βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της Αιμιλίας          

Πλατή.- 

59. Ο κ. Αlexandros fostiropoulos κερδίζει το 59ο δώρο         

ήτοι jewelry silver 925 choker necklace in pink gold         

plated with.- 

60. Η κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 60ο δώρο ήτοι          

small silver drops with white zircon Xiaomi Mi Band 3          

activity tracker.- 

61. Η κ. Marily Frangista κερδίζει το 61ο δώρο ήτοι          

Gyrotonic private session.- 

62. Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ κερδίζει το 62ο δώρο ήτοι Beauty           

case Bartuggi ασημένιο.- 

63. Η κ. Vana Lavida κερδίζει το 63ο δώρο ήτοι La Vie            

jewelry silver 925 necklace in gold plated featuring a         

third eye design pendent with white & emerald color         

zircon.- 



64. Η κ. Αντιγόνη Καρρά κερδίζει το 64ο δώρο ήτοι Beauty           

case Bartuggi ασημένιο.- 

65. Η κ. Ioanna Tsikopoulou κερδίζει το 65ο δώρο ήτοι 1           

δωροεπιταγή των 20€.- 

66. Η κ. Marily Frangista κερδίζει το 66ο δώρο ήτοι Xiaomi           

Mi Band 3 activity tracker.- 

67. Η κ. Κίκω Κιριμλίδη κερδίζει το 67ο δώρο ήτοι          

skateboard από “ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ”.- 

68. Η κ. Μαίρη Χατζηγεωργίου κερδίζει το 68ο δώρο ήτοι          

Βραδινό top με έναν ώμο.- 

69. Ο κ. Αlexandros fostiropoulos κερδίζει το 69ο δώρο         

ήτοι 1 πρόγραμμα Verve Detox μίας ημέρας.- 

70. Η κ. Vasiliki Dimou κερδίζει το 70ο δώρο ήτοι βιβλίο:           

“Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της Αιμιλίας Πλατή.- 

71. Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ κερδίζει το 71ο δώρο ήτοι Γούρι           

2021.- 

72. Η κ. Αθήνα Πικραμμένου κερδίζει το 72ο δώρο ήτοι μία           

συνεδρία με τον διαιτολόγο - διατροφολόγο κ. Στέφανο        

Περτσεμλίδη.- 

73. Ο κ. Μάκης Ασημακόπουλος κερδίζει το 73ο δώρο ήτοι 1           

ποδηλατικό κράνος.- 

74. Η κ. Χρυσούλα Βακάλη Λαιμού κερδίζει το 74ο δώρο ήτοι           

1 δωροεπιταγή των 20€.- 

75. Η κ. Χριστινα Καμπό κερδίζει το 75ο δώρο ήτοι mini           

hoop silver 925 earring in pink gold plated, featuring a          

star drop embellished with white zircons.- 



76. Η κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 76ο δώρο ήτοι          

βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της Αιμιλίας          

Πλατή.- 

77. Η κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 77ο δώρο ήτοι 1           

ποδηλατικό κράνος.- 

78. Η κ. ΕΡΣΗ ΚΛΗ κερδίζει το 78ο δώρο ήτοι Μαξιλάρι Clown            

της woouf!.- 

79. Η κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ κερδίζει το 79ο δώρο ήτοι Μία           

Χριστουγεννιάτικη κούπα.- 

80. Ο κ. Αντώνης Νίκολιτς κερδίζει το 80ο δώρο ήτοι          

Gyrotonic private session.- 

81. Η κ. Κίκω Κιριμλίδη κερδίζει το 81ο δώρο ήτοι 1           

πρόγραμμα Verve Detox μίας ημέρας.- 

82. Η κ. ΦΛΩΡΙΤΑ ΣΙΓΑΛΑ κερδίζει το 82ο δώρο ήτοι 1           

ατομικό μάθημα personal training.- 

83. Η κ. Έλενα Λατίφη κερδίζει το 83ο δώρο 1 δεντράκι από             

μπισκότο βουτύρου και επικάλυψη σοκολάτας ή γλυκά       

ανάλογης αξίας.- 

84. Η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ κερδίζει το 84ο δώρο ήτοι βιβλίο:           

“Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της Αιμιλίας Πλατή.- 

85. Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ κερδίζει το 85ο δώρο ήτοι 1           

δωροεπιταγή των 20€.- 

86. Η κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 86ο δώρο ήτοι 1           

gingerbread house ή γλυκά ανάλογης αξίας.- 

87. Η κ. Marily Frangista κερδίζει το 87ο δώρο ήτοι Aqua            

Leopard Κολάν Παιδικό.- 



88. Η κ. ΜΑΓΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ κερδίζει το 88ο δώρο ήτοι WWF           

URCHIN SIGNATURE BEACH TOWEL.- 

89. Η κ. Αγγελική Δημαρά κερδίζει το 89ο δώρο ήτοι Tie           

Dye φούτερ σε χρώμα πράσινο με κεντημένο όνομα του         

παιδιού.- 

90. Η κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ κερδίζει το 90ο δώρο ήτοι          

βιβλίο: “Το θέλω είναι πάνω από το μπορώ” της Αιμιλίας          

Πλατή.- 

91. Η κ. Δόμνα Μπερνίτσα κερδίζει το 91ο δώρο ήτοι WWF           

CALAMARI SIGNATURE BEACH TOWEL.- 

92. Ο κ. Αlexandros Fostiropoulos κερδίζει το 92ο δώρο         

ήτοι Tie Dye φούτερ σε ροζ χρώμα με κεντημένο όνομα του           

παιδιού.- 

Η παρούσα κατακύρωση των Δώρων στους δικαιούχους/νικητές       

αυτών, τελεί υπό την προϋπόθεση τήρησης εκ μέρους των         

δικαιούχων/νικητών των λοιπών όρων (π.χ. προθεσμίες,      

προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, υπογραφή     

δήλωσης παραλαβής δώρου, κ.λπ.) που αναφέρονται στους       

όρους της Λαχειοφόρου Αγοράς.- 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και συγκεκριμένα οι αριθμοί        

των νικητήριων λαχνών της πιο πάνω διαδικασίας που        

εξήχθησαν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα αναρτηθούν       

στις 11.01.2021 και ώρα 15.00 μ.μ. στην ιστοσελίδα        

https://mdahellas.gr/product/christmas-lottery/ του  

σωματείου σύμφωνα με τους όρους της Λαχειοφόρου Αγοράς.-  

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη         

https://mdahellas.gr/product/mda-lottery/


σε έντεκα (11) φύλλα και δεν εισπράχθηκαν δικαιώματα.- 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ                        Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  

ΛΟΥΚΙΑ ΛΑΒΙΔΑ 

 

 


