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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». 
 
Την 25/11/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ  
8177301000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65871/01/ΑΤ/Β/08/509): 
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  838867 η από 01/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 838868 το από 01/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής :  
1)  ΝΟTΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Χαραλάμπους, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά και επί της οδού Κανάρη αρ.5-7, κάτοχο 
του με αριθμό 113189720/5.12.2005 Διαβατηρίου του Υπουργείου Εξωτερικού Η.Π.Α. και με Α.Φ.Μ. 141156524 της 
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρο 
2) ΣΤΡΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη και της Μαρκίας, κατοίκου Αμαρουσίου και επί της οδού Ολύμπου και  
Πάτμου, κατόχου του με  αριθμό  Π 008674 Δελτίου  Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 011619895 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, 
Διευθύνων Σύμβουλο  
3) ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κάτοικο Νέας Ιωνίας και επί της οδού Αιμ.  
Γρεβενών  10, κάτοχο του με αριθμό  ΑΒ  577002 Δελτίου Ταυτότητας και με  ΑΦΜ 040047970 της Δ.Ο.Υ. Νέας 
Ιωνίας, Μέλος. 
 
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021. 
 
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: 
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα και για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νοτιάς Νικόλαος του Χαραλάμπους, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική 
σφραγίδα. 
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στράτο Νικόλαο του Παναγιώτη, όπως 
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Δημοσίων Οργανισμών, Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α. κλπ. 
υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα δύναται να υπογράφει 
και να καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει 
προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιανδήποτε 
φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική 
ή άλλη αρμόδια αρχή σε οποιανδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να 
υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνει αυτά από 
κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 
σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο 
Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., 
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να υποβάλλει αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να 
υπογράφει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία 
στους παραπάνω οργανισμούς. Επίσης, ο κ. Στράτος Νικόλαος του Παναγιώτη, δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω 
κατά την κρίση του, τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις 
ανακαλεί οποτεδήποτε.   
 
 
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας  (Αρ. Πρωτ.: 28453 
/ 23/11/2016). 
 

 
 
 
 
 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 
 


