
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ανακοινώνει ότι :  
 

Την 11/07/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», το διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΙ  ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ  
122509557000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42374/61/Β/99/03): 
 
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1420787 η από 21/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας. 
 
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1420788 το από 21/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη  
Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :  
 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
Δ/νση Μ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ  44, TK 56429 με ΑΔΤ: ΑΝ 381577 και ΑΦΜ: 063272659  (ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ), 
ως Πρόεδρος & Διευθύνων  Σύμβουλος. 
 
DERIUGIN VLADIMIR του ALEKSEY που κατοικεί στην ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ,  Δ/νση Chizhevskogo 25, 
KALUGA,  με ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 73 2864482 και ΑΦΜ: 165415914 (ΔΟΥ: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ), ως 
Αντιπρόεδρος. 
 
LOPATINA OLGA του ALEXEI που κατοικεί στην ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ με ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 53 
1042590 και ΑΦΜ: 150828066  (ΔΟΥ: Θ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 
 
HRANT HARUTYUNYAN του GAGIK που κατοικεί στο ΓΕΡΕΒΑΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ,  Δ/νση Tamanyan   1, με 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΒΑ2451265 και ΑΦΜ: 165416462  (ΔΟΥ: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ), ως Μέλος Διοικ. 
Συμβουλίου. 
 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ που κατοικεί στη Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Δ/νση 
Μ.ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ 44, TK 56429 με ΑΔΤ: ΑΚ 949273 και ΑΦΜ: 150496043  (ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ), ως 
Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 
 
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2023 
 
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους 
κάτωθι: 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Δ.νση: Πολυτεχνείου 58 
Τ.Κ.: 63100 Πολύγυρος 
Τηλέφωνο: 2371024200 
Fax: 2371021355 
E-mail: gemi@epichal.gr 
 

Πολύγυρος, 11/07/2018 
Αριθ.Πρωτ.: 1199405 
 
 
 



 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ,  Δ/νση ΝΕΑ 
ΜΟΥΔΑΝΙΑ, TK 63200 με ΑΔΤ: Π 790323 και ΑΦΜ: 059831256  (ΔΟΥ: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ)  
 
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ,  Δ/νση ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, TK 61100 με ΑΔΤ: 
ΑΖ856311 και ΑΦΜ: 130947574  (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ)  
 
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως 

ακολούθως: 
 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση 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 ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΠΟΛΛΩΝ του Γεωργίου   όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία  σε όλες τις σχέσεις 
και συναλλαγές της με τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω 
από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του ανωτέρω το διοικητικό 
συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κύριο DERIUGIN 
VLADIMIR του Aleksey  , να εκπροσωπεί  και να δεσμεύει έγκυρα  την εταιρεία  σε όλες τις σχέσεις και 
συναλλαγές της με την υπογραφή τους τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. 
Κατά περιορισμό της ανωτέρω χορηγηθείσης γενικής εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έναντι 
των τρίτων (νομικών ή φυσικών προσώπων), για τα κατωτέρω ειδικά και περιοριστικά αναφερόμενα 
θέματα απαιτείται: 
1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.  
1α. Συμβάσεις δανείου. 
Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων και 
ειδική απόφαση του Δ.Σ. σε εκτέλεση των οδηγιών της Γενικής συνέλευσης. 
1β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς. 
i) 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 για τις ανάγκες του προσωπικού της 
εταιρίας, απαιτείται η υπογραφή του  Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τομπουλίδη Απόλλων 
του Γεωργίου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου DERIUGIN VLADIMIR του 
Aleksey  που για τον σκοπό αυτό μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε και ο κάθε ένας ξεχωριστά. 
ii) Για συμβάσεις  Δανείων ανεξαρτήτως ποσού και για συμβάσεις μίσθωσης του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος διαρκείας άνω τoυ ενός (1) έτους  απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων μία 
(1) πρέπει να είναι του κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και η 
δεύτερη του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ..   
2. Για την πρόσληψη ή αλλαγή στελεχών σε Διευθυντικό επίπεδο απαιτείται η  υπογραφή να είναι του 
Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη του Αντιπρόεδρου του 
Δ.Σ. που για τον σκοπό αυτό μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε και ο κάθε ένας ξεχωριστά. 
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 από κοινού ο 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ..   
4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες. 
4.1. Για την έκδοση επιταγών 
α) Για την έκδοση επιταγών έχουν δικαίωμα υπογραφής ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 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) ανά συναλλαγή. 
β) Για την έκδοση επιταγών έχει δικαίωμα υπογραφής ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ του Γεωργίου ο οποίος θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία 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) ανά συναλλαγή.  



γ) Για την έκδοση επιταγών έχουν δικαίωμα υπογραφής ο κ. ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. οι  οποίοι από κοινού  θα  δεσμεύουν   
έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της απεριορίστως ποσού.  
δ) Για την έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λ.π. Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή 
Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή 
επικουρικής ασφάλισης για οφειλές της εταιρίας έναντι των ως άνω οργανισμών δικαίωμα υπογραφής 
έχουν οι ανωτέρω τηρουμένων τον ορίων  όπως αναφέρονται και στην 4.1 α,β,γ, έκδοση επιταγών. 
4.2. Οπισθογράφηση επιταγών 
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της 
εταιρίας απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή και έχουν δικαίωμα υπογραφής ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος κ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 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 δεσμεύουν  έγκυρα την εταιρία στις συναλλαγές αυτές.  
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 ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος κ. Τομπουλίδης Απόλλων του Γεωργίου κάτοχος του υπ αριθμό ΑΗ 696886 ΔΑΤ, ο οποίος 
δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για 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 κ. Καρυπίδη Γεώργιο του Τιμόθεου και της 
Λορίτας κάτοχο του υπ αριθμό ΑΖ 856311 ΔΑΤ κάτοικο Νέας Σάντας Κιλκίς  Διευθυντή των ξενοδοχείων 
ή στον κ. 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 Καρυπίδη Γεώργιο του Τιμόθεου και της Λορίτας κάτοχο του υπ 
αριθμό ΑΖ 856311 ΔΑΤ κάτοικο Νέας Σάντας Κιλκίς Διευθυντή των ξενοδοχείων  
γ) Για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ εξουσιοδοτείται ο κ. Τομπουλίδης 
Χρήστος του Απόλλωνα και της Σβεζντινα (ZVEZDINA) κάτοικος Ευκαρπίας  Θεσσαλονίκης  οδός 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 44 κάτοχος του υπ αριθμό ΑΚ 949273 ΔΑΤ και ΑΦΜ 150496043 στο όνομα του 
οποίου θα εκδοθεί το σήμα του ΕΟΤ των ξενοδοχείων της εταιρίας ο οποίος για την έκδοσή των,             
(προσκόμιση κατάθεση πιστοποιητικών, υπογραφής αιτήσεων) δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα 
πρόσωπα.  
6. Αγορανομικός Υπεύθυνος. 
Ο Καρυπίδης Γεώργιος του Τιμόθεου και της Λορίτας, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΖ 856311 ΔΑΤ κάτοικο 
Νέας Σάντας Κιλκίς ΑΦΜ 130947574, ως  αγορανομικό υπεύθυνο για την τήρηση των αγορανομικών 
διατάξεων των δύο ξενοδοχείων της εταιρίας («Potidea Palace» και “Pomegranate”) και ο οποίος μέσα 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει υποχρέωση: 
α) να παρακολουθεί την 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 αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και ως προς 
τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται 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, όσα θέματα έχουν σχέση με την 
αρμοδιότητά του.  
 
Παροχή εξουσιοδοτήσεων και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Δ/ντες των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων 
της εταιρίας 
 
Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και διαλογική συζήτηση, 
αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον κ. Καρυπίδη Γεώργιο του Τιμόθεου και της Λορίτας, κάτοχο του 
υπ αριθμό ΑΖ 856311 ΔΑΤ κάτοικο Νέας Σάντας Κιλκίς ΑΦΜ 130947574, την διεύθυνση των 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της εταιρίας και ειδικότερα  του ξενοδοχείου “Pomegranate” και του 
ξενοδοχείου “Pοtidea Palace”, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες που θα ασκεί υπεύθυνα στον 
χώρο των  συγκροτημάτων που διευθύνει και συγκεκριμένα ανατίθεται σ' αυτόν : 



Α. Η μέριμνα και η ευθύνη για την νόμιμη συντήρηση και την επισκευή όλων των χώρων, 
εγκαταστάσεων και καταστημάτων της ξενοδοχειακής τους μονάδας 
Β. Η μέριμνα και η ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπαλλήλων και του εν γένει προσωπικού της 
ξενοδοχειακής τους μονάδας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα  
Γ. Η μέριμνα και η ευθύνη για την εν γένει τήρηση της νομοθεσίας από τους υπαλλήλους και το εν γένει 
προσωπικό της ξενοδοχειακής τους μονάδας 
Δ. Η μέριμνα και η ευθύνη για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία όλων των χώρων, 
εγκαταστάσεων και καταστημάτων της ξενοδοχειακής τους μονάδας 
Ε. Η ευθύνη για έλεγχο και την μισθοδοσία του προσωπικού και τήρησης της κοινωνικοασφαλιστικής 
νομοθεσίας  της ξενοδοχειακής τους μονάδας 
ΣΤ. Η εκπροσώπηση και ευθύνη έναντι των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών και των εν γένει 
υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας για θέματα που άπτονται του προσωπικού της ξενοδοχειακής τους 
μονάδας 
Ζ. Η ευθύνη για την εκπαίδευση και ασφάλεια του προσωπικού της ξενοδοχειακής των μονάδας 
Η. Η μέριμνα και ευθύνη για την τήρηση των περί ανταγωνισμού διατάξεων σχετικών με την λειτουργία 
της ξενοδοχειακής μονάδας των και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού 
Θ. Η μέριμνα και ευθύνη της υπογραφής διμερών συμβάσεων με τα σωματεία του προσωπικού της 
ξενοδοχειακής του μονάδας.  
Ι. Η μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρίας παντός είδους συμβάσεων για 
την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού 
και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΙΑ. Η υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό 
της ξενοδοχειακής των μονάδας, πλην αυτών με τα τυχόν άλλα διευθυντικά στελέχη αυτών των 
μονάδων, η εργασιακή κατάσταση των οποίων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου ή της 
αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας.  
ΙΒ. Ενεργώντας από μόνος του εκπροσωπεί την εταιρία και προβαίνει σε καταγγελία της συμβάσεως 
εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις ξενοδοχειακές μονάδες και υπογράφει τις σχετικές 
συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται. 
ΙΓ.  Από κοινού ή και ξεχωριστά με τον Λογιστή της εταιρίας κ. Θεόδωρο Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου 
και της Άννας, εκπροσωπούν, την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε 
Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που 
σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρίας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά 
Ταμεία, κ.λπ.)  
Για τα ως άνω και υπό στοιχεία α – β- και γ  θέματα το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο μπορεί να ορίσει με 
πληρεξούσιο ή και απλή εξουσιοδότηση άλλα φυσικά πρόσωπα στα οποία και θα μεταφέρει τις ανωτέρω 
αρμοδιότητές του κατά περίπτωση. 
  
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χαλκιδικής (Αρ. Πρωτ.: ΕΞ/335282/2002 / 09/07/2018). 
 
 

Με Εντολή Προέδρου 
Η Αναπλ. Δ/ντρια 

 
Μήτκα Δήμητρα 

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

1. ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, 63200,  ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 

2. ΠΕ Χαλκιδικής 
Δ/νση Ανάπτυξης 
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 
Διοικητήριο, 63100, Πολύγυρος    
 

 




