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Ανακοίνωση

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το
διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΙ ΠΑΡΚΑ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣτον ΕΠΙΜΕΛΗΤΗριον ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Την 15/07/2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 77533 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο διά της
γπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρiου Χαλκιδικής το οπό 29/06/2013 πρακτικό της 'Εκτακτης
Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 29/06/2013 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΙ ΠΑΡΚ
Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122509557000 (με αριθμό Μ.Α.Ε. 42374/61/6/99/03), που εδρεύει
στο Δήμο Νέος Προποντίδας Χολκιδικής, οπό το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για μία πενταετία
μέχρι τις 28/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. CHAVKA ARΤEM του Viouri, νομικός γεννηθείς στην Ρωσία το 1975, Ρώσος υπήκοος,
κάτοικος Ελβετίας με ΑΦΜ 150828109 κάτοχος του αριθμού δελτίου ταυτότητας της Ελβετικής
δημοκρατίας DA0437273, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. LΟΡΑΤΙΝΑ OLGA του Alexei, επιχειρηματίας γεννηθείς στην Ρωσία το έτος 1963, Ρωσίδα
υπήκοος, κάτοικος Ρωσίας με ΑΦΜ 150828066, κάτοχος Ρώσικου διαβατηρίου με αριθμό 53
0191023, ως Αντιπρόεδρος.
3. Τομποuλίδης Αηόλλωνας του Γεωργίου, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Γεωργία το
έτος 1968, κάτοικος Ευκαρπίος Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 063272659 και αριθμό δελτίου
ταυτότητας ΑΗ 696886, ως Γραμματέας και μέλος.
4. Μοuζενίδης Ιωάννης του Μπόρις, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Γεωργία το έτος
1986, κάτοικος Ευκορπίας Θεσσαλονiκης, με ΑΦΜ 136091569 και αριθμό δελτίου ταυτότητας
Χ226654, ως μέλος.
5. ΓρηΥοριάδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα το έτος 1977, κάτοικος Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, με ΑΦΜ 059831256 και αριθμό
δελτίου ταυτότητας Π 790323, ως μέλος.
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Παροχή εξουσιαδατήσεων

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο
22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει
τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιΟδοτεί τον πρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρεία CHAYKA ARTEM του YIOURI, νο εκπροσωπεί και να δεσμεύει την
εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από
τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του ανωτέρω το διοικητικό
συμβούλιο εξουσιοδοτεί την αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κυρία
ΙΟΡΑΤΙΝΑ OLGA του ΑLΕΧΕΙ και τον κύριο Ταμπουλίδη Απόλλωνα του Γεωργίου, να
εκπροσωπούν και να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της
από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών με την υπογραφή τους τιθέμενης κάτω από τη
σφραγίδα της εταιρείας

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
1α. Συμβάσεις δανείου.
Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, απαιτείται ειδική απόφασπ του Δ.Σ.

1β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς.
ί) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής
εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή επιταγών ,
συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή
αμφοτερΟβαρούς, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μισθώσεων οικιών Υια τις ανάγκες
του προσωπικού της εταιρίας, απαιτείται η υπογραφή από την αντιπρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας κυρία ΙΟΡΑΤΙΝΑ OLGA του ΑLΕΧΕΙ ή τον κύριο Τομπουλίδη
Απόλλωνα του Γεωργίου από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών.
ίι) Για συμβάσεις Δανείων ανεξαρτήτως ποσού και για συμβάσεις μίσθωσης του ξενΟδοχειακού
συγκροτήματος διαρκείας άνω του ενός (1) έτους απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των
αποίων μία (1) πρέπει να είναι ταυ κ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη της
αντιπρόεδρου του ΔΣ LΟΡΑΤΙΝΑ OLGA του ALEXEI.

2. Η πρόσληψη ή αλλαγή στελεχών σε Διευθυντικό επίπεδο απαιτείται η υπογραφή της
αντιπροέδρου κυρία ΙΟΡΑΤΙΝΑ OLGA του ΑLΕΧΕΙ ή του κύριου Τομπουλίδη Απόλλωνα του
Γεωργίου από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών.

3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για τη αγορά απόκτηση, διάθεση, εκποίηση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου
της εταιρίας ή εγγύηση υπέρ τρίτου και οποιασδήποτε μορφής , δεσμεύουν την εταιρία ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού την αντιπρόεδρου του ΔΣ LΟΡΑΤΙΝΑ OLGA
του ALEXEI.

4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες.

4.1. Για την έκδοση επιταγών
α) Για την έκδοση επιταγών έχουν δικαίωμα υπογραφής ο κ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ του
Γεωργίου και ο κ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας κάτοχος του υπ
αριθμό Π 790323 ΔΑΤ οι οποίοι από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών θα δεσμεύουν
έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, μέχρι του ποσού των Ευρώ 3.000,00 ( τρείς
χιλιάδες ευρώ) ανό συναλλαγή.
β) Για την έκδοση επιταγών έχουν δικαίωμα υπογραφής ο κ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ του
Γεωργίου και ο κ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας κάτοχος του υπ
αριθμό Π 790323 ΔΑΤ οι οποίοι από κοινού θα δεσμεύουν έγκυρα την ετοιρία σε όλες τις
συναλλαγές της, για ποσά άνω των Ευρώ 3.000,00 (τρείς χιλιάδες ευρώ) και μέχρι του ποσού
Ευρώ 50.000,00 ( πενήντα χιλιάδες ευρώ) ονά συναλλογή.
γ) Για την έκδοση επιταγών έχουν δικαίωμα υπογραφής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. CHAYKA ARTEM
του YIOURI και η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. LΟΡΑΤΙΝΑ OLGA του ΑLΕΧΕΙ οι οποίοι από κοινού ή
και ξεχωριστά έκοστος εξ ουτών θα δεσμεύουν έγκυρο την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της
απεριορίστως ποσού.
δ) Για τπν έκδοσπ επιταγών για πλπρωμή φόρων Κ.λπ Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν
Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου,



κυρίας ή επικουρικής οσφάλισης για οφειλές της ετοιρίας έναντι των ως άνω οργανισμών
δικοίωμο υπογροφής έχουν οι ονωτέρω τηρουμένων τον ορίων όπως οναφέρονται και στην 4.1
α,β,γ, έκδοση επιταγών.

4.2. οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατοτεθούν σε τραπεζικούς
λογαριασυούς τπς εταιρίας απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή και έχουν δικαίωμα υπογραφής ο κ
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ του Γεωργίου και ο κ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
Κωνσταντίνου και της Άννος κάτοχος του υπ αριθμό Π 790323 ΔΑΤ οι οποίοι από κοινού ή και
ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της.

4.3 Για οδηγίες προς τις Τράπεζες και την διαχείριση των Τραπεζικών εταιρικών
λογαριασμών και δη αναλήψεις ,καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς
ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση και παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικοί χρήσης
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ορίζετοι ως υπεύθυνος ο Κος Τομπουλίδης Απόλλωνας του Γεωργίου κάτοχος του υπ
αριθμό ΑΗ 696886 ΔΑΤ, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπαγια την υλοποίηση
των ως άνω αρμοδιοτήτων του.

5. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.
α} Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο
παρέχει την εξουσία στα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε
Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και
Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.): Στον Κο Βαλσαμίδη
Γεώργιο του Σταύρου και της Ευθαλίας κάτοχο του υπ αριθμό ΑΖ 337639 ΔΑΤ κάτοικο Ν
Μουδανιών Διευθυντή του ξενΟδοχείου ή στον Κο Θεόδωρο Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου και
της Άννας κάτοχο του υπ αριθμό Π 790323 ΔΑΤ κάτοικο Ν Μουδανιών από κοινού ή και
ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών.
β} Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών
Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως στον Κο Βαλσαμίδη Γεώργιο του Σταύρου και της
Ευθαλίας κάτοχο του υπ αριθμό ΑΤ 337639 ΔΑΤ κάτοικο Ν Μουδανιών Διευθυντή του
ξενοδοχείου :
γ} Για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ εξουσιοδοτείται το μέλος του
ΔΣ, Κος Ιωάννης Μουζενίδης του Μπόρις κάτοχος του υπ οριθμό χ 226654 ΑΤ Νεάπολης
Θεσσαλονίκης, ΔΑΤ στο όνομα του οποίου θα εκδοθεi το σήμα του ΕΟΤ του ξενοδοχείου της
εταιρίας ο οποίος για την έκδοσή του, (προσκόμιση κατάθεση πιστοποιητικών, υπογραφής
αιτήσεων) δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα.

6. Αγορανομικός γπεύθυνος.
Ο κ. Βαλσαμίδης Γεώργιος του Σταύρου και της Ευθαλίας διευθυντής του ξενοδοχείου ορίζεται
υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του έχει την υποχρέωση:
α} να παΡΟΚΟλουθείτην εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και εΙδικότερα των διατάξεων που
αφορούν την εταιρία.
β} να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για την συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από
όλους τους τομείς της εταιρίας.
γ} να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της εταιρίας.
ο αγορανομικός υπεύθυνος ονοφέρεται κατευθείον στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και ως
προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγετοι σε κανένα άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να
ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον
ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του, άσα θέματα έχουν
σχέση με την αρμοδιότητά του.

7. Επικύρωση Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο Τομπουλίδης Απόλλωνας του Γεωργίαυ
δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των
Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσληψη στελεχών σε Διευθυντικό επίπεδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνο να προσλάβει ως διευθυντή του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος τον Κο Βαλσαμίδη Γεώργιο του Σταύρου και της Ευθαλίας κάτοχο του υπ αριθμό
ΑΖ 337639 ΔΑΤ κάτοικο Ν Μουδανιών λόγω των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας του στην
διοίκηση του ξενοδοχείου ειδικότερα για τα θέματα του προσωπικού.



Θέματα προσωπικού.
α) Ο Διευθυντής ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί την εταrρία στα εξής θέματα:
ι) υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταrρίας.
ιl)υπογράφει για λογαριασμό της εταrρίας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση
προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και
άλλων), που χρηματΟδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
lιι) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το
προσωπικό της εταrρίας, πλην των διευθυντικών στελεχών της η εργασιακή κατάσταση των
οποίων αποτελεί αποκλειστική αρμΟδιότητα του προέδρου ή της αντιπροέδρου του.
β) Ο Διευθυντής ενεργώντας από μόνος του εκπροσωπεί την εταιρία και πρΟβαίνει σε
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταrρίας και υπογράφει τις σχετικές
συμβάσεις, δηλώσεως προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται.
γ) Ο Διευθυντής από κοινού ή και ξεχωριστά με τον Λογιστή της εταιρίας Κο Θεόδωρο
Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου και της Άννας εκπροσωπεί την εταrρία ενώπιον κάθε Αρχής
Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε γπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της
εταrρίας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)
Για τα ως άνω και υπό στοιχεία α - β- και γ θέματα τα ως άνω αρμόδια πρόσωπα μπορούν να
ορίσουν με πληρεξούσιο ή και απλή εξουσιοδότηση άλλα φυσικά πρόσωπα στα οποία και θα
μεταφέρουν τις ανωτέρω αρμΟδιότητές τους κατά περίπτωση.

Η ως άνω καταχώρηση έλαβε την έγκριση του υπ' αριθ. Γ/ΕΞ/2151-2/15-07-2013 εγγράφου της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αvαπλ. Διευθύντρια

Μήτκα Δήμητρα
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