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Η ΒΙΟΤΕΛ του Πέτρου Δασκαλόπουλου 
στο πλευρό της κοινωνίας της Ξάνθης

Το κοινωνικό της πρόσωπο 
έδειξε για μία ακόμη φορά η 
ΒΙΟΤΕΛ του Πέτρου Δασκαλό-
πουλου αφού συμμετείχε στο 
κοινωνικό λαχείο δίνοντας 
στον τυχερό ένα σετ 4 ελαστι-
κών αξίας 300.00 ευρώ.
Το γεγονός δημοσιοποίησε το 
ΔΣ των εθελοντών αιμοδοτών.

Συγχαρητήρια λοιπόν στην 
ΒΙΟΤΕΛ και προσωπικά στον 
Πέτρο Δασκαλόπουλο που 
παρά το δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον στην αγορά μπο-
ρεί και στηρίζει κοινωνικές 
δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση των Εθελο-
ντών Αιμοδοτών έχει ως εξείς:

Σήμερα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 
2022 είχαμε εξίσου τη μεγάλη 
χαρά να παραδώσουμε  το τέταρτο 
δώρο της λαχειοφόρου μας με τον 
τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΞΑΝ-
ΘΗΣ 2021. Ο τυχερός τέταρτος 
αριθμός ήταν ο 71998, ο οποίος 
κέρδισε ένα σετ τεσσάρων ελα-
στικών αυτοκινήτων MICHELIN 
αξίας 300,00€ προσφορά της 
εταιρίας ΒΙΟΤΕΛ ΑΕ με ΑΦΜ 

094442139 ΔΟΥ Ξάνθης, «του-
ρισμός, εμπόριο, ελαστικά» και 
διεύθυνση στη Λευκίππου 14 
στην Ξάνθη με τηλ.2541023242,
Ο τυχερός κάτοχος του λα-
χείου ήταν ο συμπολίτης μας, 
εθελοντής αιμοδότης  και αρ-
γυρός ολυμπιονίκης της Ρομπο-
τικής κ. Βασίλειος Κόκκινος

Την δωροεπιταγή  παρέδωσαν οι 
εκπρόσωποι της εταιρείας Πέ-
τρος Δασκαλόπουλος και Τερέ-
ζα Δασκαλοπούλου  στον πάτερα 
του τυχερού κ. Γεώργιο Κόκκινο 
λόγω απουσίας του ολυμπιονί-
κη μας, παρουσία του Πρόεδρου 
του Συλλόγου μας κ. Ιωάννη 
Παπαχρόνη και του μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου και 
εφόρου Δημοσίων Σχέσεων κ. 
Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη.
Ευχαριστούμε για μια ακόμη 
φορά όλους τους δωροθέτες μας 
και την οικογένεια Δασκαλο-
πούλου που έχει συμπληρώσει 
τρεις γενιές  στην συγκεκριμέ-
νη επιχείρηση και πάντα μας 
συμπαραστέκεται, καθώς και 
όλα τα ΜΜΕ του Νομού μας 
που στηρίζουν τις δράσεις μας.

Υπενθυμίζουμε και πάλι τους 
οκτώ τυχερούς αριθμούς της 
52ης κλήρωσης του Λαικού Λα-
χείου της 28ης Οκτωβρίου 2021, 
τα δώρα και τους δωροθέτες 
μας οι οποίοι ήταν οι κάτωθι :

1ος Αριθμός : 16185, ενός συ-
στήματος επεξεργασίας νερού 
Bee Eco Friendly Laundry αξίας 
1.880,00€ προσφορά της εται-
ρίας ΝΑΖΙΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 801627970 
ΔΟΥ Ξάνθης, στην οδό τέρ-
μα 28ης Οκτωβρίου 14Α στην 
Ξάνθη με τηλ.25416 00166,
2ος Αριθμός : 40763, ενός ποδη-
λάτου μάρκας Ballistic Coaster 
1.0 αξίας 370,00€ προσφορά της 
επιχείρησης ΦΑΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΥ «πωλήσεις ποδηλάτων», 
που εδρεύει στη Δημοκρίτου 31 
στην Ξάνθη με τηλ.2541076141,

 
3ος Αριθμός : 56082, μίας δωρο-
επιταγής αξίας 350,00€ προσφο-
ρά της εταιρίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
«Σφαγεία-Κρεοπωλεία Αλλαντο-
ποιία» με ΑΦΜ 091566131 ΔΟΥ 
Ξάνθης, στη Δημοτική Αγορά 56 
στην Ξάνθη με τηλ.254102080,

 

4ος Αριθμός : 71998, ενός σετ 
τεσσάρων ελαστικών αυτοκινήτων 
MICHELIN αξίας 300,00€ προ-
σφορά της εταιρίας ΒΙΟΤΕΛ ΑΕ 
με ΑΦΜ 094442139 ΔΟΥ Ξάν-
θης, «τουρισμός, εμπόριο, ελα-
στικά» στη Λευκίππου 14 στην 
Ξάνθη με τηλ.2541023242,

 

5ος Αριθμός : 00856, μία προ-
σφορά που περιλαμβάνει πέντε 
(5) διανυκτερεύσεις σε διώροφη 
μαιζονέτα κατάλληλο για δύο 
(2) ενήλικες και μέχρι τρία (3) 
παιδιά, στο διάστημα 15/06-
30/06/2022 ή στο διάστημα 
01/09-15/09/2022 συνολικής 
αξίας 275,00€ προσφορά της 
εταιρίας ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ «ΚΗΠΟΣ» -ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ε.ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ ΑΕ με ΑΦΜ 
094245814 ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ στην 
Θάσο με τηλ. 2593022469,

 

6ος Αριθμός : 04082, μίας δω-
ροεπιταγής αξίας 250,00€ προ-
σφορά της επιχείρησης ΚΟ-
ΝΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ «σούπερ 
μάρκετ Φθηνή Αγορά PLAZA» 
με ΑΦΜ 156038020 ΔΟΥ Ξάν-
θης, στη Μπρωκούμη 14 στην 
Ξάνθη με τηλ.2541022131

 

7ος Αριθμός : 08125, μίας δω-
ροεπιταγής αξίας 200,00€ προ-
σφορά της εταιρίας Δ.ΓΡΑΒΟΥ-
ΝΙΩΤΗΣ-Ι.ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΟΕ 
«εμπόριο βρεφικών ειδών ΛΗΤΩ» 
που εδρεύει στο 4οχιλ.Ξάνθης 
–Π. Λάγους με τηλ.6970443131,

 

8ος Αριθμός : 10909, μίας δω-
ροεπιταγής αξίας 200,00€ προ-
σφορά της επιχείρησης ΒΑ-
ΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
«εμπορία χαλιών-μοκετών» 
που εδρεύει στην Τσιμισκή και 
Στοά Μπαχτσετζή 8 στην Ξάν-
θη με τηλέφωνο 2541026689.


