
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΦΕΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 

ΜΟΡΦΕΑΣ Α.Ε. 

 

Την 28/04/2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΜΟΡΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το 

διακριτικό τίτλο ΜΟΡΦΕΑΣ Α.Ε και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ  123973833000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 14428/92/Β/86/26): 

 

  α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  2537606 η από 09/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα 

με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

 

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2537607 το από 16/04/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα 

με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :  

 
-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, επιχειρηματίας, που κατοικεί στη ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση ΑΓ 

ΚΟΝΟΦΑΟΥ 1, TK 49080 με ΑΔΤ: ΑΕ297135 και ΑΦΜ: 022026708  (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. 

Σύμβουλος 
 

-ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, επιχειρηματίας,  που κατοικεί στη ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση ΡΑΧΗΣ 

13, TK 49080 με ΑΔΤ: ΑΒ096091 και ΑΦΜ: 022024832  (ΔΟΥ:-ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Αντιπρόεδρος 
 

-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ιατρός, που κατοικεί στη ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση ΚΑΒΟΣ, TK 49080 

με ΑΔΤ: ΑΕ294868 και ΑΦΜ: 068978829  (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου 
 

-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΘΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ελεύθ. επαγγελματίας,  που κατοικεί στη ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση ΑΓ 

ΚΟΝΟΦΑΟΥ 1, TK 49080 με ΑΔΤ: ΑΖ571859 και ΑΦΜ: 114611126  (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου 
 

ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στη ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση 

ΡΑΧΗΣ 13, TK 49080 με ΑΔΤ: ΑΕ296597 και ΑΦΜ: 100518037  (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026 

 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως: 

 

Μετά  τη  συγκρότηση  σε  σώμα  του  Διοικητικού συμβουλίου και  αφού εγινε  σχετική  εισήγηση    από  τον   αντιπρόεδρο  

Αναστάσιο  Κλαδή    του Διονυσίου , όλα τα μέλη  ομόφωνα αποφασίζουν  σ΄ όλες   εν γένει  αρμοδιότητες και  εξουσίες  του  

Διοικητικού  συμβουλίου ( εκτός  από εκείνες  που απαιτείται από το καταστατικό  ή το νόμο , ρητά συλλογική ενέργεια ) ως και  

η εκπροσώπηση  της  εταιρείας  θα  ασκούνται από τον   Στυλιανό Κόκκινο του  Μιχαήλ  πρόεδρο  και  διευθύνοντα  σύμβουλο . 

    Να εκπροσωπεί την Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές ή Διεθνείς Δημόσιες 

,Δημοτικές , Κοινοτικές  και γενικότερα τοπικής αυτοδιοίκησης  Αρχές  ή Υπηρεσίες ή  Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις ή 

Επιμελητήρια ή νομικά πρόσωπα δημοσίου  ή ιδιωτικού  δικαίου ή φυσικά πρόσωπα  τη ΔΕΗ τον ΟΤΕ  και τα ΕΛΤΑ.  

   Να ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις , που αφορούν την διεξαγωγή των δικών στις οποίες περιλαμβάνεται ή 

άσκηση αγωγών , ανταγωγών προσφυγών, δικαστικών αιτήσεων, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοπών, τριτανακοπών 

Τακτικών , ή εκτάκτων ενδίκων μέσων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Αριστοτέλους 2 

Τ.Κ.: 49100 

Πληροφορίες: GASTERATOU MARIA 

Τηλέφωνο: 2661039813 

E-mail: info@corfucci.gr 

Κέρκυρα, 28/04/2021 

Αριθ.Πρωτ.: 2367728 

 

 

 



     Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό των γραφείων της Ανώνυμης Εταιρείας και της  επιχείρησης και  να  

κανονίζει τις αρμοδιότητες του και   

τις αποδοχές του . 

      Να υλοποιεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να επικυρώνει τα αντίγραφα των πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων . 

      Να διενεργεί μόνος τις συναλλαγές της Ανώνυμης Εταιρείας , ιδιαίτερα δε με τις τράπεζες , να συνάπτει συμβάσεις για δάνεια 

και πιστώσεις κάθε είδους και ονομασίας και για τρεχούμενους λογαριασμούς καθώς και για την παροχή εγγυητικών επιστολών , 

παρέχοντας εμπράγματες ασφάλειες , να προβαίνει σε καταθέσεις όψεως ή προθεσμιακές ή ταμιευτηρίου , σε εισπράξεις ή 

πληρωμές ή προκαταβολές ή προεξοφλήσεις για οφειλές ,τιμήματα ,μισθώματα , παροχές υπηρεσιών φόρους κ.λ.π. 

      Όλες  δε  οι  πράξεις , ενέργειες  και αποφάσεις αυτού  θα  γίνονται  επ’ ονόματι  της  εταιρείας  και  θα  δεσμεύουν αυτή  δια  

θέσεως   της υπογραφής του κάτω  από την εταιρική επωνυμία .  

 

 

 

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ  

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ  

 

 

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

 


