
 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 14 Δεκεμβρίου 2017 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΡΩΝ 08/12/2017 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» Α.Ε. σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 08/12/2017, 

στις 12.00 διεξήχθη η προαναγγελθείσα κλήρωση λαχνών, στην οποία είχαν δικαίωμα συμμετοχής 

αγρότες, οι οποίοι την περίοδο από 01/12/2016 έως 31/05/2017 αγόρασαν πλαστικά φύλλα της 

εταιρίας μας για γραμμική κάλυψη ή εδαφοκάλυψη των καλλιεργειών τους, σύμφωνα με τους όρους 

που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας την 01-12-2016, και μετά την αναθεώρηση του άρθρου 4 

(μετάθεση της ημερομηνίας κλήρωσης), σύμφωνα με το πρακτικό του ΔΣ που αναρτήθηκε την 

07/12/2017. 

Τα δώρα που κληρώθηκαν ήταν (1) Ένα υβριδικό αυτοκίνητο μάρκας Toyota Yaris, 1500cc, λευκού 

χρώματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΗΖΒ 4175 και αριθμό πλαισίου VNKKD30360A363116 ημερομηνία 

πρώτης κυκλοφορίας 04-09-2017. (2) Πέντε τηλεοράσεις  43’’ μάρκας LG 4K Ultra HD Smart και (3) 

Πέντε φορητοί υπολογιστές Dell Inspiron 3567-8737 i3. 

Για κάθε δώρο ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στους όρους κλήρωσης, δηλαδή:  

- Για το IX αυτοκίνητο TOYOTA YARIS, ανασύρθηκε από την κάλπη ένα δελτίο συμμετοχής, το 

οποίο ανήκει στο νικητή και στη συνέχεια άλλα δύο, τα οποία  ανήκουν σε δύο 

αναπληρωματικά άτομα, στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν πληροί  τους όρους της 

κλήρωσης.  

- Για τις τηλεοράσεις και τους φορητούς υπολογιστές ανασύρθηκαν – χωριστά για κάθε 

περίπτωση – πέντε δελτία συμμετοχής, τα οποία ανήκουν στους πέντε νικητές και στη συνέχεια 

άλλα πέντε, τα οποία ανήκουν σε πέντε αναπληρωματικά άτομα, στην περίπτωση κατά την 

οποία κάποιος νικητής δεν πληροί τους όρους της κλήρωσης.  

Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν ανακοινώνουμε τα ονόματα των τυχερών της κλήρωσης: 

1) Μεγάλος τυχερός, ο οποίος κερδίζει το αυτοκίνητο TOYOTA YARIS είναι ο κ. Βασίλειος Ζούσης, 

κάτοικος Δροσιάς Χαλκίδας, ο οποίος απέστειλε στην εταιρία μας το δελτίο συμμετοχής, με 

αριθμό 10486. 

 

 

 

 



Τα δύο αναπληρωματικά δελτία συμμετοχής με τους αριθμούς 13490 και 20398 ανήκουν στους 

κ.κ. Σταύρο Γραμματικό, κάτοικο Περδικονερίου Κυπαρισσίας και Αριστείδη Κουφέρη, κάτοικο 

Διονυσίου Χαλκιδικής, αντίστοιχα. 

 

2) Οι τυχεροί, με τα αντίστοιχα δελτία συμμετοχής που κερδίζουν από μία τηλεόραση LG 43’’ είναι 

οι εξής: 

 

Αριθμός 

λαχνού 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 

03110 Σταύρος Γραμματικός Περδικονέρι Μεσσηνίας 

29402 Γεώργιος Αστροπεκάκης Κεντρί Ιεράπετρας  

02869 Χρήστος Γεωργιόπουλος Τραγανό Ηλείας 

15286 Κωνσταντίνος Μαλάμος Φιλιατρά Μεσσηνίας 

26231 Στυλιανός Σταθόπουλος Μαυρόλιθος Τυρνάβου 

 

Οι πέντε αναπληρωματικοί για την τηλεόραση, με τα αντίστοιχα δελτία συμμετοχής είναι οι 

εξής: 

  

Αριθμός 

λαχνού 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 

28529 Γιάννης Μουτσάκης Διονύσιο Χαλκιδικής 

12742 Παναγιώτης Ζωγράφος Σώστι Αμαλιάδας  

03354 Δημήτριος Ιωάν. Τάκης Μυκηνών 14 Καρδίτσα 

03887 Γεώργιος Αλτούνης Μέλισσα Ηλείας 

25274 Εμμαν. Παπαδομανωλάκης Βόροι Ηρακλείου 

 

3) Οι τυχεροί, με τα αντίστοιχα δελτία συμμετοχής που κερδίζουν από ένα φορητό υπολογιστή 

DELL είναι οι εξής: 

 

Αριθμός 

λαχνού 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 

10452 Ιωάννης Ντούγκας Αρκούδι Ηλείας 

13262 Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης Πόμπια Ηρακλείου 

27323 Θωμάς Αδάμος Γκαμπέτας  Μακρυχώρι Λάρισας 

16091 Δημήτριος Μεϊντάνης Παλαιολόγου12,Γαργαλιάνοι  



16468 Στέργιος Κατσιαβάρας Προάστιο Καρδίτσας 

 

Οι πέντε αναπληρωματικοί για τους φορητούς υπολογιστές, με τα αντίστοιχα δελτία 

συμμετοχής είναι οι εξής: 

 

Αριθμός 

λαχνού 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 

03056 Γεώργιος Μουρκιώτης Βάρδα Ηλείας 

04498 Ανδρέας Σύρος Ρουπάκι Ηλείας 

05210 Ευσταθία Καυκή Σπηλιά Μεσσηνίας  

09419 Ανέτα Τασιούλα Λαγκουβάρδος Μεσσηνίας 

29440 Θρασύβουλος Τοπούζης Νέα Πλαγιά Χαλκιδικής 

 

Εκπρόσωποι της εταιρίας μας θα επικοινωνήσουν με τους τυχερούς της κλήρωσης. Επίσης, κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία μας για πληροφορίες σχετικές με την 

κλήρωση με την κα Ιωάννα Φανταουτσάκη στο τηλέφωνο 2810-308500. 

 

 


