
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α.ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ  57579604000 (που είχε Αρ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471): 

Στις 10/06/2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α.ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ  57579604000: 

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2880598 η από 08/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2880599 το από 08/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:  

1. Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, 

οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ. 693016, ΑΦΜ 016029743, ως 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 

2. Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 

5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό 

ΑΜ.683927, ΑΦΜ 109756972, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Κοντογεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, 

κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, Τ.Κ. 15561, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Κ.009798, ΑΦΜ 

011090252, ως Μέλος 

4. Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 19/11/1947, κάτοικος Καλαμαριάς, 

οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.239008, ΑΦΜ 101251281, ως Μέλος. 

5. Παπαθανασοπούλου Πολύτιμη του Χρήστου, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 15/2/1957, κάτοικος 

Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000, 

ως Μέλος. 

6. Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέα, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 14/12/1973, κάτοικος Χαλανδρίου 

Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό X.661868, ΑΦΜ 036705648, ως 

Μέλος 

7. Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 26/4/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, 

οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.693545, ΑΦΜ 133852505, ως Μέλος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας τον κ. Νικόλαο 

Αλλαμανή του Μιλτιάδη και του παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι 

κάθε τρίτου προσώπου, δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την 

κρίση του όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, πλην αυτών για τις 
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οποίες βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτείται συλλογική πράξη και να ορίζει πληρεξουσίους 

του, καθορίζοντας κάθε φορά το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής. 

Ορίζει επίσης ως πληρεξούσιο, εντολοδόχο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο της Εταιρίας την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. 

Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχο του 

ΑΔΤ ΑΜ.683927 και με ΑΦΜ 109756972, και της παρέχει την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί 

την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου προσώπου και όπως δεσμεύει την Εταιρία υπογράφοντας από κοινού με ένα εκ των 

κατωτέρω προσώπων: 

α) Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου, σύζυγο Νικολάου Αλλαμανή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 

29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ.659867 και με ΑΦΜ 070778010, ή 

β) Αλλαμανή Μιλτιάδη του Νικολάου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχο του ΑΔΤ 

με αριθμό ΑΝ.693545 και με ΑΦΜ 133852505, ή 

γ) Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχο του ΑΔΤ με 

αριθμό ΑΝ.239008 και με ΑΦΜ 101251281, ή 

δ) Αλλαμανή Γεώργιο του Αχιλλέα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65, ΤΚ 15231, κάτοχο του 

ΑΔΤ με αριθμό X.661868 και με ΑΦΜ 036705648, ή  

ε) Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχο του 

ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000. 

Της παρέχει επίσης την γενική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας κατά την κρίση 

της όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, πλην αυτών για τις οποίες 

βάσει του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτείται συλλογική πράξη και να ορίζει πληρεξουσίους της, 

υπογράφοντας κατά τα ανωτέρω με ένα εκ των πέντε προαναφερθέντων προσώπων, καθορίζοντας κάθε φορά το 

αντικείμενο της πληρεξουσιότητας αυτής. 

Το Δ.Σ. δηλώνει ότι η Ανώνυμη Εταιρία που παρέχει με την παρούσα πράξη της τις εξουσιοδοτήσεις αυτές, 

αναγνωρίζει και θεωρεί από τώρα σαν έγκυρες και υποχρεωτικές γι' αυτήν κάθε πράξη του των εν λόγω εντολοδόχων 

της και κάθε υποχρέωση που θα αναλάβουν αυτοί καθώς και οι εκπρόσωποι και οι εντολοδόχοι που θα διοριστούν 

από αυτούς, για λογαριασμό της Εταιρίας και στο όνομά της, δυνάμει της παρούσης εξουσιοδοτήσεως και ότι 

παραιτείται από τώρα ανεπιφυλάκτως από κάθε ένσταση και από κάθε δικαίωμά της σύμφωνα με το παρόν. Δηλώνει 

επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι παρούσες εξουσιοδοτήσεις δεν παύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε 

ανικανότητας της Εταιρίας περί το δικαιοπραττείν. 

H καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη’ του ν. 

4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/07.04.2022). 

 
 

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

    

Χριστίνα Δερμεντζόγλου 

 

 

Κοινοποίηση:  

Γ.Α.ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ 

ΛΕΩΦ ΓΕΩΡΓ ΣΧΟΛΗΣ 27 

ΤΚ: 57001, ΠΥΛΑΙΑ 

 
 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το 
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα» 

 

https://www.businessregistry.gr/

