
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία». 

 

      Την 06 - 09 - 2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης 1463050, το από 20-06-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Ποδο-

σφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131260660000, σύμφωνα με το οποίο:  

 

α)  Εκλέχτηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κ. Πέτρος Καϊμακάμης του 

Κωνσταντίνου και της Αγγελικής ο οποίος διορίστηκε στη θέση του Αντιπροέδρου Β΄.  

 

β)  Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως 

εξής:  

 

1) Ευάγγελος Ασλανίδης του Ελευθερίου και της Ελένης, γεννημένος στον Πειραιά το 1951, 

κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Απόλλωνος αριθμ. 46, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AM 245059/Τ.Α. Boύλας, 

με Α.Φ.Μ. 025809898, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος, 

2) Μηνάς Λυσάνδρου του Στεφάνου και της Δέσποινας, γεννημένος στη Λάρνακα Κύπρου στις 

12/06/1980, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αρ. 7, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 804488 

Δελτίου ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 142937953, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Κυπριακής 

υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος Α΄ και Διευθύνων Σύμβουλος,  

3) Πέτρος Καϊμακάμης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, γεννημένος στον Βόλο στις 

13/06/1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμ .20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 817022/Τ.Α. 

Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 014397950, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος 

Β΄, 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. 

 

Ταχ. Δ/νση       : Πλ. Κάνιγγος 

Ταχ. Κώδικας   : 101 81 

Πληροφορίες    : Ε. Ευαγγελάτου 

Τηλέφωνο        : 2103893377 

TELEFAX         : 2103838981 

 

 

 

 

Αθήνα,          06  - 09 -  2018 

              

     

Αριθμ. Πρωτ. :   1197227 

               

                  

 



2 

 

4) Αλέξανδρος Αλεξίου του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννημένος στον Κορυδαλλό Αττικής, κά-

τοικος Διονύσου, οδός Διός αρ. 17
Α
, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 207375/9-2-2006/Τ.Α. Πειραιά, με 

Α.Φ.Μ. 042028336, Αντιπρόεδρος Γ΄, 

5) Στέργιος Γαντζούλας του Γεωργίου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Γαρδί-

κι Τρικάλων το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ισμήνης αρ. 32, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 

669569/14-12-2006/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 011792907, Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Μέλος, 

6) Κωνσταντίνος Μαρινάκης του Ιωάννη και της Ελισσάβετ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο 

Παλαιό Φάληρο Αττικής το 1956, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας αρ. 69, κάτοχος του Α.Δ.Τ. 

Μ 037084/18-4-1983/ Ι Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 026911737, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος. 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30/11/2020, δυναμένη να παραταθεί 

μέχρι το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική 

Γενική Συνέλευση. 

 

γ)  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: 

 
    To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως αναθέσει στον Αντιπρόεδρο Α’ και  

Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μηνά Λυσάνδρου του Στεφάνου, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, 

καθηκόντων δικαιωμάτων και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από τον νόμο ή το καταστατικό 

της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια και στις παρακάτω περιπτώσεις στις οποίες όπου α-

ναφέρεται διαφορετική εκπροσώπηση, οι οποίες ενδεικτικά απαριθμούμενες είναι οι εξής: η αντι-

προσώπευση, η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης 

κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημο-

σίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, αθλητικών ή άλλων αρχών, συμπερι-

λαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ) και να ενεργεί όλες 

τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, η συνομολόγηση , υ-

πογραφή και τροποποίηση συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημ ο-

σίου ή ιδιωτικού δικαίου) με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την ετα ιρεία 

συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία, η δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας 

ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του 

Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων, η υποβολή μηνύσεων, αγωγών, άσκηση τακτικών 

ή εκτάκτων ενδίκων μέσων συμπεριλαμβανομένης της αίτησης αναίρεσης, η διαπραγμάτευση, σύ-

ναψη και υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπέρ της εταιρικής περιουσίας κι η είσπραξη των 

σχετικών αποζημιώσεων, η αξίωση επιστροφής και η είσπραξη φόρων και δασμών και κάθε ποσού 

που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως, η λήψη και απάντηση  όλης της αλληλογραφί-

ας και των κάθε είδους επιστολών και δεμάτων,  προς την εταιρεία, η παροχή της κάθε φορά ανα-

γκαίας πληρεξουσιότητας προς δικηγόρους / αντικλήτους /αντιπροσώπους, η πρόσληψη και από-

λυση του προσωπικού της εταιρείας και ο καθορισμός των όρων εργασίας του, η κίνηση των λογ α-

ριασμών της εταιρείας σε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, 

οπισθογράφηση και η πληρωμή κάθε είδους αξιογράφου, η κατάθεση – ανάληψη χρημάτων και η 

είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία.  
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Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή και διορισμό του κου Πέ τρου 

Καϊμακάμη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, στην θέση του Αντιπροέδρου Β΄, την οποία θέση 

κατείχε μέχρι σήμερα ο κ. Αλέξανδρος Αλεξίου, ενώ, ο κ. Αλέξανδρος Αλεξίου αποχώρησε από την 

ανωτέρω θέση και διορίστηκε δια του παρόντος στην θέση του Αντιπροέδρου Γ΄ στην Εταιρεία. 

Αμφότεροι οι ανωτέρω, κ.κ. Αλέξανδρος Αλεξίου και ο Πέτρος Καϊμακάμης δεν θα έχουν σχέση με 

την οικονομική διαχείρισή της, δεν θα έχουν εκτελεστικές ή αποφασιστικές αρμοδιότητες στην διοί-

κηση της εταιρείας αλλά ρητά μόνον τις παρακάτω αρμοδιότητες τις οποίες αυτές, θα ασκούν μό-

νοι, ο καθένας ξεχωριστά ή και μαζί με τον κ. Μηνά Λυσάνδρου (Αντιπρόεδρο Α και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο) ή και μαζί με τον κ. Ευάγγελο Ασλανίδη (Πρόεδρο), δηλ. μαζί οι ανωτέρω ή και ο καθέ-

νας μόνος ξεχωριστά, θα παρίστανται και εκπροσωπούν την Εταιρεία, ψηφίζουν, συμμετέχουν στα 

Διοικητικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις και στις μόνιμες ή έκτακτες - ad hoc Επιτροπές της 

Super League, της Ε.Π.Ο, την Επιτροπή επαγγελματικού Αθλητισμού και γενικώς σε όλους τους 

θεσμοθετημένους αθλητικούς φορείς, Οργανισμούς  και Επιτροπές.  

 Επίσης εξουσιοδοτήθηκαν οι  κ.κ : 

1. Μηνάς Λυσάνδρου του Στεφάνου και της Δέσποινας, Αντιπρόεδρος Α και Διευθύνων Σύμβουλος 

της εταιρείας και  

2. Δημήτριος Πάτκας του Ιωάννη και της Αθανασίας, γεννημένος στην Αθήνα  το έτος 1963, κάτοι-

κος Βριλησσίων -Αττικής, οδός Διός αρ. 43Ζ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 503024/23-11/2007 Τ.Α. Βρι-

λησσίων, Α.Φ.Μ. 030814516, Δ.Ο.Υ. Βριλησσίων, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εται-

ρείας, οι οποίοι όπως, ενεργούντες από κοινού και οι δύο μαζί, με τις υπογραφές τιθέμενες κάτω 

από την σφραγίδα της εταιρείας θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν ομού τόσο την εταιρεία στην 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», όσο και σε  οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω πράξεις: 

1) Καταρτίζουν με την Τράπεζα Πειραιώς ή με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, σύμβαση για το άνοιγ-

μα οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμών, όψεως, με προθεσμία, ταμιευτηρίου ή δεσμευμένων. 

2) Αναλαμβάνουν χρήματα από τους ανωτέρω ή οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς της εταιρε ί-

ας με  την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής  ή εμβασμάτων ανεξαρτήτως ποσού. 

3) Εισπράττουν χρήματα από εντολές πληρωμής χρηματικών ποσών προς την εταιρεία. 

4) Καταθέτουν χρήματα ή αξιόγραφα, ιδιαίτερα επιταγές σε πίστωση των άνω λογαριασμών της 

εταιρείας με οπισθογράφηση ή εκχώρηση αυτών των αξιογράφων και  

5) Υπογράφουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρε ίας.  

6) Μεταφέρουν ηλεκτρονικά χρήματα από και σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 

 

            Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                              α.α. 
 
  
                                                                                                Αθ. Δημάκης 

 
 

ΚΟΙΝ:  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ  

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Π.Α.Ε 

           Πάτμου και Ολύμπου 

           151 23      Μαρούσι 


