
ΠΡΑΙΣΘΙΟ 

ΕΙΣΑΙΣΗ ΑΤΣΟΙΚΗΣΗ ΤΜΕΚΕΤΗ ΣΩΜ ΕΣΑΘΡΩΜ ΣΗ 

EΣΑΘΡΕΘΑ ΛΕ ΣΗΜ ΕΠΩΜΤΛΘΑ «ALPHA ENTER ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΗ 

Θ.Ι.Ε.»   

Μο 01 

Πηελ Μάλζε ζήκεξα ηελ 23ε-05-2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 π.κ. ζηα 

γξαθεία ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA ENTER ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Η.Θ.Δ.» 

θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ALPHA ENTER», επί ηεο νδνύ Βειηζαξίνπ 15 θαη Γηνλπζίνπ 

Πνισκνύ 7, ζπλήιζαλ νη εηαίξνη απηήο ζε έθηαθηε απηόθιεηε ζπλέιεπζε κε ην εμήο 

ζέκα:  

Θέμα: ε ςπογπαθή ηερ «ύμβαζερ σπήζερ ηος ζςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ 

Σπαπεδικήρ Winbank» και ηερ «ύμβαζερ Υοπήγεζερ Ππόζβαζερ 

ζηο ύζηεμα Ηλεκηπονικών Πλεπωμών e-PPS» με ηεν ανώνςμε 

ηπαπεδική εηαιπεία με ηεν επωνςμία «ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε.» 

και παποσή εξοςζιοδοηήζεων για ηεν διενέπγεια ζςναλλαγών μέζω 

ηων παπαπάνω ςζηεμάηων. 

Ξαξόληεο ζηε ζπλέιεπζε είλαη νη αθόινπζνη εηαίξνη κε ηα εμήο εηαηξηθά κεξίδηα: 

ΔΡΑΗΟΝΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΘΩΛ 

ΚΔΟΗΓΗΩΛ 

ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΞΗ ΡΝ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

Αικπαλίδεο Σξήζηνο ηνπ 

Αλησλίνπ θαη ηεο Διέλεο 
170 100% 

 

Θαηόπηλ ειέγρνπ δηαπηζηώλεηαη, όηη παξίζηαηαη ν κνλαδηθόο εηαίξνο ηεο 

εηαηξείαο, ν νπνίνο δε δηαηππώλεη θακία απνιύησο έλζηαζε γηα κε ηήξεζε ησλ 

δηαηππώζεσλ ζύγθιεζεο θαη γηα ηε ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο ππνγξαθήο 

ηεο «Πύκβαζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Ρξαπεδηθήο Winbank» θαη ηεο 

«Πύκβαζεο Σνξήγεζεο Ξξόζβαζεο ζην Πύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Ξιεξσκώλ e-PPS» 

κε ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ.» θαη ηελ 

παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ησλ παξαπάλσ 

Ππζηεκάησλ. 

 Ν Σξήζηνο Αικπαλίδεο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Διέλεο σο κνλαδηθόο εηαίξνο, 

δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA 

ENTER ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Η.Θ.Δ.», όπσο πξνθύπηεη από ηα άξ. 5 θαη 9 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο,  

αποθαζίδει 

ηε ζύλαςε θαη ππνγξαθή ηεο «Πύκβαζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο 

Ρξαπεδηθήο Winbank» θαη ηεο «Πύκβαζεο Σνξήγεζεο Ξξόζβαζεο ζην Πύζηεκα 

Ζιεθηξνληθώλ Ξιεξσκώλ e-PPS» κε ηελ αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ.» θαη εμνπζηνδνηείηαη ν ίδηνο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ησλ παξαπάλσ Ππζηεκάησλ. Ρηο σο άλσ ζπκβάζεηο ζα 

ζπλάςεη θαη ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ν αλσηέξσ κνλαδηθόο 

εηαίξνο, θαηαζηαηηθόο δηαρεηξηζηήο δπλάκεη ησλ άξ. 5 θαη 9 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 



εηαηξείαο θαη λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο Σξήζηνο Αικπαλίδεο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο 

Διέλεο. 

Κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη 

άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Ξξνο πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό. 

 

 

Ν ΚΝΛΑΓΗΘΝΠ ΔΡΑΗΟΝΠ 


