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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, το διακριτικό τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ και αριθμό ΓΕΜΗ 051772519000. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Ανακοινώνει ότι: 
Την 29/10/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1945967, τα με αριθμό 
9/18.04.2019, 22/28-12-2018, 14/31.07.2019, 18/10.09.2019, 21/14.10.2019 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ως άνω Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΣΥΝ.Π.Ε, το διακριτικό τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ και αριθμό ΓΕΜΗ 051772519000, η οποία εδρεύει στο 
Δήμο ΔΡΑΜΑΣ /ΔΡΑΜΑΣ (Δ/νση : ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7, ΤΚ: 66100, ΔΡΑΜΑ), από το οποίο προκύπτει 
ότι μετά την παραίτηση των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνακόλουθη αντικατάσταση τους, ως 
εξής: 
α) Μανασή Κωνσταντινίδη του Θεοδώρου, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του οποίου εξελέγη ο 
Χαράλαμπος Δημαρίδης του Κωνσταντίνου, όπως προκύπτει από το απόσπασμα της υπ' αριθμ. 9/18.04.2019 
συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο προσκομίστηκε, με θητεία ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος 
μέλους του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 21.10.2021. 
β) Σοφίας Ουζούνη του Χρήστου, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση της οποίας εξελέγη ο Γρηγόριος 
Παπαδόπουλος του Χρήστου, όπως προκύπτει από το απόσπασμα της υπ' αριθμ. 14/31.07.2019 συνεδρίασης του 
Δ.Σ., το οποίο προσκομίστηκε, με θητεία ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., ήτοι 
μέχρι 21.10.2021 και 
γ) Γεωργίου Βογιατζή του Χρήστου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και Α' Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού, σε 
αντικατάσταση του οποίου εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος η Μαρία Μυζήθρα του Ιακώβου, ενώ στη 
θέση του Α' Αντιπροέδρου εξελέγη το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Κεσκίνογλου του Κυριάκου, όπως 
προκύπτει από το απόσπασμα της υπ' αριθμ. 18/10.09.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο προσκομίστηκε, με 
θητεία ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 21.10.2021, 
ανασυγκροτείται σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η δε σύνθεσή είναι η ακόλουθη: 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.-ΘΗΤΕΙΑ 

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης του Γεωργίου και της Γεσθημανής, με 

ΑΔΤ ΑΕ903412, ΑΦΜ 024289067, γεννηθείς το 1956 στη Δράμα, 

κάτοικος Δράμας (Μενεμένης 51) 

Α' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Κεσκίνογλου του Κυριάκου και της Αναστασίας, με ΑΔΤ 

ΑΒ133983, ΑΦΜ 051992543, γεννηθείς το 1969 στο Κ. Νευροκόπι 

Δράμας, κάτοικος Κ. Νευροκόπι Δράμας 

mailto:ccidrama@dramanet.gr


Β' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεν. Γραμματέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ταμίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εκτελεστικό Μέλος 

Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Ρίζος του Αθανασίου και τη Νίκης, με ΑΔΤ 

ΑΜ667114, ΑΦΜ 133483455, γεννηθείς το 1988 στη Θεσσαλονίκη, 

κάτοικος Δράμας (Δημ. Γρίβα 10) 

Ηρακλής Τοπαλίδης του Γεωργίου και της Βικτωρίας, με ΑΔΤ 

Σ82435, ΑΦΜ 032854638, γεννηθείς το 1946 στο Μεγαλόκαμπο 

Δράμας, κάτοικος Δράμας (Σάμου 9). 

Δημήτριος Περσίδης του Ιωάννη και της Αθηνάς, με ΑΔΤ ΑΕ 

999061, ΑΦΜ 045138600, γεννηθείς το 1969 στη Δράμα, κάτοικος 

Δράμας (Ακρίτα 15). 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης του Χριστόφορου και της Ελισάβετ, με 

ΑΔΤ ΑΕΙ87173, ΑΦΜ 150966961, γεννηθείς το 1990 στην 

Καλαμαριά Θεσ/νίκης, κάτοικος Δράμας (Μακρυγιάννη 8) 

Μαρία Μυζήθρα του Ιακώβου και της Ελένης, με ΑΔΤ ΑΕ 088700, 

ΑΦΜ 063676678, γεννηθείσατο 1957 στην Αθήνα, κάτοικος 

Δράμας 

Χαράλαμπος Δημαρίδης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, με 

ΑΔΤ ΑΖ 392799, ΑΦΜ 022232737, γεννηθείς το 1956 στη Δράμα, 

κάτοικος Δράμας (Π. Μπακογιάννη 8). 

Γρηγόριος Παπαδόπουλος του Χρήστου και της Ευτέρπης, με ΑΔΤ 

Φ226091, ΑΦΜ 054380452, γεννηθείς το 1967 στη Δράμα, κάτοικος 

Δράμας (Αν. Μακρή 2). 

Το άνω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία έως 21-10-2021(Σχετική η με αριθμό πρωτ. 
1074594/22-11-2017 ανακοίνωση). 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή δικαιώματος 
εκπροσώπησης της Τράπεζας και υπογραφών, ως ακολούθως: 

Β.1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Αλεξανδρίδη του Γεωργίου, να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του 
Προέδρου του Δ.Σ., όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της Τράπεζας (άρθρο 15) και συγκεκριμένα: 
α. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον Συνεταιρισμό, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει 
διαφορετικά, β. Μεριμνά και επιμελείται για την κανονική λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού και την 
ορθή εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών σε κάθε περίπτωση. Προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και μεριμνά για την εκτέλεση των εργασιών και την επίτευξη των σκοπών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα 
με το νόμο, το καταστατικό αυτό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί με 
τον Γραμματέα ή τον Ταμία υπογράφει τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, γ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνεδριάσεις και προεδρεύει των συνεδριάσεων εισηγούμενος τα θέματα και παρέχοντας κάθε αναγκαία επ' αυτών 
διευκρίνιση ή πληροφορία. 



Β.2. Στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Δημαρίδη του Κωνσταντίνου και στο Γενικό Διευθυντή κ. 
Ιωάννη Νικολόπουλο του Πανανιώτη, παρέχει δικαίωμα Γενικής Υπογραφής, στα πλαίσια της οποίας θα 
εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Τράπεζα, ως ακολούθως: 
Β.2.Α) Ενεργώντας από κοινού: 
α) Να εκπροσωπούν την Τράπεζα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και 
κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε συναλλαγή, ενδεικτικά δε σε κάθε 
είδους συμβάσεις, άνοιγμα λογαριασμών, καταθέσεις, αναλήψεις και μεταφορές κεφαλαίων σε ή από λογαριασμούς 
της Τράπεζας που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού. Να προβαίνουν στην έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή οποιουδήποτε άλλου αξιογράφου, 
καθώς και σε συμφωνίες διατραπεζικών τοποθετήσεων και προθεσμιακών ή πάσης φύσεως καταθέσεων σε άλλες 
τράπεζες. 
β) Να εκχωρούν τις παραπάνω εξουσίες εκπροσώπησης διορίζοντας και εξουσιοδοτώντας στελέχη και υπαλλήλους 
της τράπεζας στους οποίους θα χορηγούν δικαίωμα πρώτης (Α') ή δεύτερης (Β1) υπογραφής, στους οποίους θα 
παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και θα καθορίζουν, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες 
της τράπεζας, να την εκπροσωπούν υπό την προϋπόθεση ότι θα υπογράφουν πάντα δύο (2) από κοινού, ο ένας από 
τους οποίους τουλάχιστον θα έχει δικαίωμα πρώτης (Α1) υπογραφής, στις σχέσεις και συναλλαγές της με την 
Τράπεζα της Ελλάδος και κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, το Ελληνικό Δημόσιο και 
γενικά με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, σε οποιαδήποτε συναλλαγή και 
αναφορά του με την τράπεζα, ενδεικτικά δε σε υπογραφές κάθε είδους συμβάσεων, άνοιγμα λογαριασμών, 
καταθέσεις, αναλήψεις και μεταφορές κεφαλαίων σε ή από λογαριασμούς της Τράπεζας που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, να προβαίνουν στην 
έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή οποιουδήποτε άλλου αξιογράφου, καθώς και σε συμφωνίες διατραπεζικών 
τοποθετήσεων και προθεσμιακών ή πάσης φύσεως καταθέσεων σε άλλες τράπεζες. 

Β.2.Β) Ενεργώντας ατομικά ο καθένας από αυτούς: 
α) Να εκπροσωπεί την τράπεζα δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού και διοικητικού 
Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Ανεξάρτητης Αρχής 
και γενικώς ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ενδεικτικά 
δε και όχι περιοριστικά να παρίστανται και εκπροσωπούν την τράπεζα ενώπιον κάθε Δημόσιας, Περιφερειακής, 
Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής ή Υπηρεσίας, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, στα Επιμελητήρια της χώρας, στους Οργανισμούς και εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, 
εταιρείες ηλεκτρισμού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, σε όλους τους 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ΕΛΤΑ, Πολεοδομικές Υπηρεσίες, Υποθηκοφυλακεία, 
Κτηματολογικά Γραφεία και γραφεία Κτηματογράφησης όλης της Επικράτειας, Τελωνεία και γενικά σε κάθε άλλη 
Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, να 
υπογράφει αιτήσεις και γενικά κάθε έγγραφο, δήλωση ή σύμβαση, να παραλαμβάνει τις σχετικές απαντήσεις, 
συστημένες επιστολές, άδειες, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα. Να εισπράττουν κάθε ποσό, από οποιαδήποτε αιτία 
προερχόμενο, που ανήκει στην Τράπεζα, να υπογράφουν γι' αυτό κάθε έγγραφο ή απόδειξη, να παραλαμβάνουν τις 
σχετικές επιταγές ακόμη και δίγραμμες, να οπισθογραφούν και εξοφλούν αυτές, να υπογράφουν πάσης φύσεως 
δηλώσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε άλλη 
ενέργεια εκπροσώπησης της τράπεζας, στα πλαίσια της παραπάνω εντολής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο 
παρόν. 
β) Να υπογράφουν εξουσιοδοτήσεις και συμβολαιογραφικά πληρεξούσια με τα οποία θα παρέχουν την ειδική εντολή 
και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και στελέχη ή υπαλλήλους της τράπεζας για τη δικαστική'] ή εξώδικη 
εκπροσώπηση της τράπεζας, κατά τα ανωτέρω, καθορίζοντας τις εντολές και πληρεξουσιότητες ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες εκπροσώπησης της τράπεζας και να ανακαλούν τις παραπάνω εντολές και πληρεξουσιότητες, 
γ) Να εξουσιοδοτούν τρίτους για την ειδική και κατά περίπτωση διεκπεραίωση και αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών της τράπεζας και τρεχουσών υποθέσεών της. 

Β.3. Στο Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Νικολόπουλο χορηγεί το δικαίωμα την εντολή και εξουσιοδότηση, όπως 
ενεργώντας μόνος του αποφασίζει για την προσωρινή μετακίνηση του προσωπικού της τράπεζας και παρέχει 
δικαιώματα προσωρινής πρώτης (Α1) και δεύτερης (Β1) υπογραφής για τις ανάγκες αναπλήρωσης απουσίας και 



αδειών των λειτουργών της τράπεζας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή, η αρμοδιότητα 
αυτή ασκείται από το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Δημαρίδη, ο οποίος ενεργεί μόνος του. 

Β.4. Στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων κ. Νικόλαο Βουλοτάκη του Δημητρίου, στον Υποδιευθυντή της 
Διεύθυνσης Καθυστερήσεων κ. Ιωάννη Τέγου του Ευσταθίου, στον κ. Θεόδωρο Αρβανιτίδη του Αθανασίου και στον 
κ. Παναγιώτη Παναγόπουλο του Χαραλάμπους, παρέχει δικαίωμα πρώτης (Α') Υπογραφής, στα πλαίσια της οποίας 
θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Τράπεζα, ως ακολούθως: 
Οποιοσδήποτε από αυτούς ενεργώντας από κοινού με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Δημαρίδη ή το 
Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας κ. Ιωάννη Νικολόπουλο εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Τράπεζα στις σχέσεις και 
συναλλαγές της με την Τράπεζα της Ελλάδος και κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
ενδεικτικά δε σε υπογραφές κάθε είδους συμβάσεων, άνοιγμα λογαριασμών, καταθέσεις, αναλήψεις και μεταφορές 
κεφαλαίων σε ή από λογαριασμούς της Τράπεζας που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, να προβαίνουν στην έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή 
οποιουδήποτε άλλου αξιογράφου, καθώς και σε συμφωνίες διατραπεζικών τοποθετήσεων και προθεσμιακών ή πάσης 
φύσεως καταθέσεων σε άλλες τράπεζες. 

Με Εντολή Προέδρου 
Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης 

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

Κοινοποίηση: 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7, ΤΚ 66100, ΔΡΑΜΑ 
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