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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Καηαρώξηζεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ζηνηρείσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ - ΑΔΚ Ποδοζθαιπική Ανώνςμη Δηαιπεία» θαη ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ - ΑΔΚ Π.Α.Δ. 

 

Σελ 08/12/2020 θαηαρσξίζζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ.), ηα θαησηέξσ ζηνηρεία ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ - ΑΔΚ Ποδοζθαιπική 

Ανώνςμη Δηαιπεία», ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ - ΑΔΚ Π.Α.Δ» 

θαη Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ  131260660000: 

 

α) Με Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο  2410009 ε από 30/11/2020 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία εθιέρζεθε λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο. 

 

β) Με Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο 2410010 ην από 30/11/2020 πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην νπνίν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ εθιέρζεθε από ηελ αλσηέξσ Γεληθή πλέιεπζε, 

ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα σο εμήο :  

 

ΑΛΑΝΙΓΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ πνπ θαηνηθεί ζηε ΒΟΤΛΑ,  Γ/λζε ΑΠΟΛΛΩΝΟ 46, TK 

16673 κε ΑΓΣ: ΑΜ245059 θαη ΑΦΜ: 025809898  (ΓΟΤ: ΓΛΤΦΑΓΑ) σο Ππόεδπορ 

 

ΛΤΑΝΓΡΟΤ ΜΗΝΑ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ πνπ θαηνηθεί ζηε ΓΛΤΦΑΓΑ,  Γ/λζε ΒΑΡΑΟΒΖ 31, TK 16561 κε 

ΑΓΣ: 804488 θαη ΑΦΜ: 142937953  (ΓΟΤ: ΓΛΤΦΑΓΑ) σο Ανηιππόεδπορ & Γιεςθύνων ύμβοςλορ 

 

ΑΛΔΞΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΙΟΡΓΑΝΗ πνπ θαηνηθεί ζηνλ ΓΗΟΝΤΟ,  Γ/λζε ΓΗΟ  17Α, TK 14576 κε ΑΓΣ: 

ΑΒ207375 θαη ΑΦΜ: 042028336  (ΓΟΤ: Α ΠΔΗΡΑΗΑ (Α΄,Β΄)) σο Β Ανηιππόεδπορ 

 

ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΙΟΤ πνπ θαηνηθεί ζηελ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ,  Γ/λζε ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 23, TK 

12351 κε ΑΓΣ: ΑΖ049056 θαη ΑΦΜ: 056593791  (ΓΟΤ: ΚΟΡΤΓΑΛΟΤ) σο Μέλορ Γιοικ. ςμβοςλίος 

 

ΣΟΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ ηνπ ΣΑΜΑΣΙΟΤ πνπ θαηνηθεί ζην ΚΔΡΑΣΗΝΗ,  Γ/λζε ΠΟΝΣΟΤ 55, TK 18757 κε 

ΑΓΣ: ΑΔ022505 θαη ΑΦΜ: 044741101  (ΓΟΤ: Δ΄ΠΔΗΡΑΗΩ) σο Μέλορ Γιοικ. ςμβοςλίος 

 

Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30/11/2024 

 

γ) 
To Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, νκόθσλα θαη πακςεθεί απνθαζίδεη, όπσο αλαζέζεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δηαηξείαο, θ. Δπάγγειν Αζιαλίδε ηνπ Διεπζεξίνπ, ηελ άζθεζε όισλ ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζεθόλησλ, δηθαησκάησλ 

θαη εμνπζηώλ, κε εμαίξεζε εθείλεο πνπ από ηνλ λόκν ή ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο απαηηείηαη ζπιινγηθή ελέξγεηα 

θαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθή εθπξνζώπεζε, ζηηο νπνίεο ζα πξνβαίλεη 

καδί κε ηνλ Αληηπξόεδξν Α’ θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο θ. Μελά Λπζάλδξνπ ηνπ ηεθάλνπ, ή θαη ν 

θαζέλαο ηνπο κόλνο ηνπ μερσξηζηά, νη νπνίεο ελδεηθηηθά απαξηζκνύκελεο είλαη νη εμήο: ε αληηπξνζώπεπζε, ε 

εθπξνζώπεζε θαη δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηηζεκέλεο θάησ από ηελ ζθξαγίδα ηεο 

εηαηξείαο ζε όιεο ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ελώπηνλ όισλ ησλ δεκνζίσλ, δηνηθεηηθώλ, θνξνινγηθώλ, ηεισλεηαθώλ, 
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αζηπλνκηθώλ, αζιεηηθώλ ή άιισλ αξρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ εηαηξεηώλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, 

ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ) θαη λα ελεξγεί όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο εηαηξείαο, 

ζπλνκνιόγεζε, ππνγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηξίηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ) κε νπνηνπζδήπνηε όξνπο ζεσξεί αλαγθαίνπο ή επσθειείο γηα ηελ εηαηξεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όξσλ πξνζθπγήο ζε Γηαηηεζία, ε δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο ελώπηνλ όισλ 

ησλ Γηθαζηεξίσλ νπνηνπδήπνηε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ησλ 

Γηαηηεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, ε ππνβνιή κελύζεσλ, αγσγώλ, άζθεζε ηαθηηθώλ ή εθηάθησλ ελδίθσλ κέζσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε, ζύλαςε θαη ππνγξαθή αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ ππέξ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θη ε είζπξαμε ησλ ζρεηηθώλ απνδεκηώζεσλ, ε αμίσζε επηζηξνθήο θαη ε 

είζπξαμε θόξσλ θαη δαζκώλ θαη θάζε πνζνύ πνπ έρεη θαηαβιεζεί από ηελ εηαηξεία αρξεσζηήησο, ε ιήςε θαη 

απάληεζε όιεο ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ θάζε είδνπο επηζηνιώλ θαη δεκάησλ, πξνο ηελ εηαηξεία, ε παξνρή ηεο 

θάζε θνξά αλαγθαίαο πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο δηθεγόξνπο/αληηθιήηνπο/αληηπξνζώπνπο, ε πξόζιεςε θαη απόιπζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ, ε θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο εηαηξείαο ζε 

Σξάπεδα, Οξγαληζκό ή Σακείν, ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκώλ, ε έθδνζε, νπηζζνγξάθεζε θαη ε πιεξσκή θάζε 

είδνπο αμηνγξάθνπ, ε θαηάζεζε - αλάιεςε ρξεκάησλ θαη ε είζπξαμε ρξεκάησλ νθεηιόκελσλ ζηελ εηαηξεία. 

To Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, νκόθσλα θαη πακςεθεί απνθαζίδεη, όπσο αλαζέζεη ζηνλ Αληηπξόεδξν Α’ 

θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θ. Μελά Λπζάλδξνπ ηνπ ηεθάλνπ, ηελ άζθεζε όισλ ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζεθόλησλ, 

δηθαησκάησλ θαη εμνπζηώλ, κε εμαίξεζε εθείλεο πνπ από ηνλ λόκν ή ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο απαηηείηαη 

ζπιινγηθή ελέξγεηα θαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθή εθπξνζώπεζε, νη 

νπνίεο ελδεηθηηθά απαξηζκνύκελεο είλαη νη εμήο: ε αληηπξνζώπεπζε, ε εθπξνζώπεζε θαη δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο κε 

κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηηζεκέλεο θάησ από ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο ζε όιεο ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ελώπηνλ 

όισλ ησλ δεκνζίσλ, δηνηθεηηθώλ, θνξνινγηθώλ, ηεισλεηαθώλ, αζηπλνκηθώλ, αζιεηηθώλ ή άιισλ αξρώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ εηαηξεηώλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ) θαη λα ελεξγεί όιεο ηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο εηαηξείαο, ζπλνκνιόγεζε, ππνγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε 

ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηξίηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ) κε νπνηνπζδήπνηε 

όξνπο ζεσξεί αλαγθαίνπο ή επσθειείο γηα ηελ εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όξσλ πξνζθπγήο ζε Γηαηηεζία, ε 

δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο ελώπηνλ όισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ νπνηνπδήπνηε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ησλ Γηαηηεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, ε ππνβνιή κελύζεσλ, αγσγώλ, άζθεζε 

ηαθηηθώλ ή εθηάθησλ ελδίθσλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε, ζύλαςε θαη 

ππνγξαθή αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ππέξ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θη ε είζπξαμε ησλ ζρεηηθώλ απνδεκηώζεσλ, ε 

αμίσζε επηζηξνθήο θαη ε είζπξαμε θόξσλ θαη δαζκώλ θαη θάζε πνζνύ πνπ έρεη θαηαβιεζεί από ηελ εηαηξεία 

αρξεσζηήησο, ε ιήςε θαη απάληεζε όιεο ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ θάζε είδνπο επηζηνιώλ θαη δεκάησλ, πξνο ηελ 

εηαηξεία, ε παξνρή ηεο θάζε θνξά αλαγθαίαο πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο δηθεγόξνπο/αληηθιήηνπο/ αληηπξνζώπνπο, ε 

πξόζιεςε θαη απόιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ, ε θίλεζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηεο εηαηξείαο ζε Σξάπεδα, Οξγαληζκό ή Σακείν, ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκώλ, ε έθδνζε, 

νπηζζνγξάθεζε θαη ε πιεξσκή θάζε είδνπο αμηνγξάθνπ, ε θαηάζεζε-αλάιεςε ρξεκάησλ θαη ε είζπξαμε ρξεκάησλ 

νθεηιόκελσλ ζηελ εηαηξεία.  

Δπηπξνζζέησο, ηo Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, νκόθσλα θαη πακςεθεί απνθαζίδεη, όηη ν Αληηπξόεδξνο Β’ 

ηεο Δηαηξείαο, θ. Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ, δελ ζα έρεη ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηεο, δελ ζα έρεη εθηειεζηηθέο 

ή απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, αιιά ξεηά κόλνλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο ηηο νπνίεο 

απηέο, ζα αζθεί κόλνο, μερσξηζηά ή θαη καδί κε ηνλ θ. Μελά Λπζάλδξνπ (Αληηπξόεδξν Α’ θαη Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν) ή θαη καδί κε ηνλ θ. Δπάγγειν Αζιαλίδε (Πξόεδξν), δει. καδί νη αλσηέξσ ή θαη ν θαζέλαο κόλνο 

μερσξηζηά, ζα παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύλ ηελ Δηαηξεία, ςεθίδνπλ, ζπκκεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα, 

Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζηηο κόληκεο ή έθηαθηεο - ad hoc Δπηηξνπέο ηεο Super  League, ηεο Δ.Π.Ο, ηελ Δπηηξνπή 

Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ θαη γεληθώο ζε όινπο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο αζιεηηθνύο θνξείο, Οξγαληζκνύο θαη 

Δπηηξνπέο.  

Αθνινύζσο, εμνπζηνδνηνύληαη νη  θ.θ.: 

1) Μελάο Λπζάλδξνπ ηνπ ηεθάλνπ θαη ηεο Γέζπνηλαο, γελλεκέλνο ζηε Λάξλαθα Κύπξνπ ζηηο 12/06/1980, θάηνηθνο 

Γιπθάδαο Αηηηθήο, νδόο Βαξαζόβεο αξ. 31, θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 804488 Γειηίνπ ηαπηόηεηαο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, κε Α.Φ.Μ. 142937953, Γ.Ο.Τ. Γιπθάδαο, Κππξηαθήο ππεθνόηεηαο, Αληηπξόεδξνο Α΄ θαη Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο, θαη  

2) Γεκήηξηνο Πάηθαο ηνπ Ησάλλε θαη ηεο Αζαλαζίαο, γελλεκέλνο ζηελ Αζήλα ην έηνο 1963, θάηνηθνο Βξηιεζζίσλ-

Αηηηθήο, νδόο Γηόο αξ. 43Ε, θάηνρνο Α.Γ.Σ. ΑΝ 664234/19.12.2018 Σ.Α. Βξηιεζζίσλ, κε ΑΦΜ 030814516, Γ.Ο.Τ. 

Βξηιεζζίσλ, Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίνη όπσο, ελεξγνύληεο από θνηλνύ θαη νη δύν 

καδί, κε ηηο ππνγξαθέο ηηζέκελεο θάησ από ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο ζα εθπξνζσπνύλ θαη δεζκεύνπλ νκνύ, ηόζν 

ηελ εηαηξεία ζηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ», όζν θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε Σξάπεδα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη 

παξαθάησ πξάμεηο: 

1) Καηαξηίδνπλ κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε Σξάπεδα, ζύκβαζε γηα ην άλνηγκα νπνηαζδήπνηε 

θύζεσο ινγαξηαζκώλ, όςεσο, κε πξνζεζκία, ηακηεπηεξίνπ ή δεζκεπκέλσλ. 
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2) Αλαιακβάλνπλ ρξήκαηα από ηνπο αλσηέξσ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξείαο κε ηελ έθδνζε 

επηηαγώλ ή εληνιώλ πιεξσκήο ή εκβαζκάησλ αλεμαξηήησο πνζνύ. 

3) Δηζπξάηηνπλ ρξήκαηα από εληνιέο πιεξσκήο ρξεκαηηθώλ πνζώλ πξνο ηελ εηαηξεία 4) Καηαζέηνπλ ρξήκαηα ή 

αμηόγξαθα, ηδηαίηεξα επηηαγέο ζε πίζησζε ησλ άλσ ινγαξηαζκώλ ηεο εηαηξείαο κε νπηζζνγξάθεζε ή εθρώξεζε 

απηώλ ησλ αμηνγξάθσλ θαη  

5) Τπνγξάθνπλ ζπκβάζεηο γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο.  

6) Μεηαθέξνπλ ειεθηξνληθά ρξήκαηα από θαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό.  

 

«Η παπούζα καηασώπηζη και δημοζίεςζη πος ςπάγεηαι ζηιρ αςηομαηοποιημένερ καηασωπήζειρ, έγινε από ηην 

Τπηπεζία Γ.Δ.ΜΗ. (μεηαβαηικά και επειδή δεν έσοςν ςλοποιηθεί οι αιηήζειρ για ηιρ αςηομαηοποιημένερ 

καηασωπήζειρ), σωπίρ ηη διενέπγεια ελέγσος πληπόηηηαρ ή ελέγσος νομιμόηηηαρ και σωπίρ έλεγσο ηος 

πεπιεσομένος ηων ππάξεων και ηων ζηοισείων, πος ςποβλήθηκαν με μέπιμνα και εςθύνη ηος ςπόσπεος (άπθπα 

85 & 102 ηος Ν. 4635/2019 (ΦΔΚ 167/Α)» 

 

    H ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
ΓΙΩΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

H γλεζηόηεηα ηνπ παξόληνο κπνξεί λα επηβεβαησζεί από ην https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

 


