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66188/01/Β/08/344 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε.» το καταστατικό της οποίας 
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 916 − 5.6.2008 συμβο−
λαιογραφική πράξη του/της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΪΤΑ − ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία:
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−

ΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με δ.τ. 
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε.».

Έδρα:
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικών 

κέντρων και εγκαταστάσεων, ιδρυμάτων, προγραμ−
μάτων ανάπτυξης, διδασκαλίας, επιμόρφωσης και εν 
γένει εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής, 
σε σχέση με τον αθλητισμό και η διοργάνωση κάθε 
είδους αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, 
εκδηλώσεων, εκθέσεων και αγώνων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.

2. Η ίδρυση, λειτουργία και καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
εκμετάλλευση ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και επι−
χειρήσεων και κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και ενδεικτικά, καφετεριών, καφενείων, 
καφέ μπαρ, αναψυκτηρίων, κυλικείων, εστιατορίων και 
λοιπών χωρών εστίασης, επιχειρήσεων θεαμάτων, κλπ 
καθώς και κάθε βοηθητικού για τη λειτουργία τους χώ−
ρου, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης οχημάτων 
στεγασμένων και μη κλπ.

3. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευ−
ση κολυμβητηρίων, στεγασμένων αθλητικών κέντρων, 
αθλητικών γηπέδων, αθλητικών και συναφών εγκατα−
στάσεων. 

4. Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο της χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας 
και εκμεταλλεύσεως παντός είδους έργων κατασκευ−
αζόμενων, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρί−
τους καθ’ οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα. 

5. Η μίσθωση κινητών και ακινήτων με τη σύναψη συμ−
βάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

6. Η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κα−
τοχή, εκμετάλλευση και εμπορία κάθε είδους κινητών, 
ακινήτων άυλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμά−
των σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης 
της διάθεσης αυτών ή χρήσης αυτών με οποιονδήποτε 
τρόπο.

7. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρε−
σιών σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικού, αθλητικού management, marketing, διαφή−
μισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με οποιον−
δήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

8. Η παροχή τουριστικών, ξενοδοχειακών, ταξιδιωτικών 
και μεταφορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οργάνωσης και 
ασφαλείας σε σχέση με αθλητικά γεγονότα και δρα−
στηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποί−
ηση προγραμμάτων χορηγίας, licensing, merchandising, 

brand management και υποστήριξης των πάσης δρα−
στηριοτήτων των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών, Τμη−
μάτων Αμειβομένων Αθλητών, Σωματείων, Αθλητικών 
Ενώσεων, Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, ή των παρεχομέ−
νων δραστηριοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
φορέων, οργανισμών ή ανωνύμων εταιρειών. 

10. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και 
αθλητικών προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών του 
ποδοσφαίρου ή και /άλλων Ολυμπιακών ή μη αθλημάτων. 

11. Η εκμετάλλευση πόρων από κοινοτικά κονδύλια 
(ΚΠΣ) που αφορούν τον αθλητισμό και συναφείς δρα−
στηριότητες. 

12. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εται−
ρειών, επιχειρήσεων ή προσώπων που ασχολούνται με 
τις παραπάνω ή με παρεμφερείς προς αυτές δραστη−
ριότητες. 

13. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς ή αναγκαίας 
δραστηριότητας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανο−
μένων και των σχετικών τεχνικών εγκαταστάσεων και 
κατασκευών καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας δυνατής να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα 
τους σκοπούς της εταιρείας. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να ασκεί είτε μόνη της είτε από με άλλους δραστη−

ριότητα εργολάβου, υπεργολάβου, διαχειριστή έργων, 
εργασιών ή επιχειρήσεων συναρμολογήσεως ετοίμων ή 
άλλων κατασκευών και κτήσης, πώλησης, ενοικίασης ή 
παραχώρησης μεθόδων και τεχνογνωσίας (know how).

β) Να συντάσσει παντός είδους μελέτες σε σχέση με 
τον αθλητισμό.

γ) Να προβαίνει στην δημιουργία κάθε αναγκαίας υπο−
δομής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, εγκα−
τάστασης και συντήρησης εξοπλισμού για την παροχή 
των ως άνω υπηρεσιών σε ίδιες εγκαταστάσεις ή εγκα−
ταστάσεις τρίτων.

δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που 
υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδα−
πή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εται−
ρικού τύπου.

(ε) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες 
είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό 
τρίτων, με προμήθεια ή με ποσοστά, είτε συνεταιρικά, 
είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(κοινοπραξίες).

(στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(η) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(θ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρη−
σης (franchise) και

(ι) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμ−
βουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων και εται−
ρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδα−
πών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πάσης φύσεως 
ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

(ια) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απα−
ραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και 

αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών.
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Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά. 

Μετοχές − Είδος Μετοχών:
6000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ 

η κάθε μία.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2009.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 3−7μέλη με πενταετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. Νικόλαος Νοτιάς του Χαραλάμπους και της Φι−
λούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Ν. Υόρκη 
Η.Π.Α. την 14.11.1966, κάτοικος Ν. Υόρκης Η.Π.Α. και επί 
της Brodway Avenue αρ. 93, κάτοχος του με αριθμό 
113189720/5.12.2005 Διαβατηρίου του Υπουργείου Εξωτε−
ρικού Η.Π.Α. και με Α.Φ.Μ. 141156524 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού.

2. Νικόλαος Θανόπουλος του Γεωργίου και της Ευ−
δοξίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθή−
να την 9.11.1964 κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, 
οδός Θεσσαλονίκης αρ. 50, κάτοχος του με αριθμό 
Σ 504153/17.9.1996 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 
του AT Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ 037568752 της 
Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

3. Αναστάσιος Θανόπουλος του Γεωργίου και της 
Ευδοξίας, τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα την 8.6.1967, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας (Flat 
56, 152 Grosvenor road) που διαμένει προσωρινά στη 
Ν. Ερυθραία Αττικής, οδός Ήρας αρ. 19, κάτοχος του 
με αριθμό Ν019443/28.8.1984 αστυνομικού δελτίου ταυ−
τότητας του Ζ΄ Π.Α. Αθηνών και με ΑΦΜ 115724493 της 
ΔΟΥ Κηφισιάς.

Εξαιρετικά η θητεία του Ιου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με την σύγκληση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης 
των Μετόχων την 306..2010.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
α) Μουγκάσης Ανδρέας του Σωτηρίου, Πτυχιούχος 

Οικονομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών, Αριθ Αδείας 
ΟΕ: 9993/028260.

β) Κουτούκας Παναγιώτης του Λεωνίδα, Πτυχιούχος 
ΑΒΣ Πειραιώς, Αριθ Αδείας ΟΕ: 9992 027704.

Αναπληρωματικοί:
α) Μαυρομάτης Συμεών του Ευαγγέλου, Πτυχιούχος 

ΑΒΣ Πειραιώς, Αριθ Αδείας ΟΕ: 9996/046112.
β) Παπανικολάου Χρήστος του Εμμανουήλ, Πτυχιούχος 

ΑΣΟΕΕ, Αριθ. Αδείας ΟΕ: 9992/026762. 

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

  (2)   
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΡΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ARType A.E.». 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 3.6.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
66154/01/Β/08/332 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΡΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ARType A.E.» καθώς επίσης και η υπ’ αριθμ. 
11838/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία 
δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό 
της ανωτέρω εταιρείας που προήλθε από μετατροπή 
της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΑΡΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όπως αυτό καταρτίσθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 14409/22.4.2008 συμβολαιογραφική πράξη 
της συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΕΛΛΑΣ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟ−
ΛΕΑ−ΣΤΑΘΑΚΗ και την υπ’ αριθμ. 14444/29.5.2008 διορ−
θωτική πράξη της ιδίας.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία:
«ΑΡΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με δ.τ. «ARType A.E.».
Έδρα:
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η εκτέλεση κάθε φύσεως γραφικής τέχνης και εργα−

σίας και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυπογραφικών, 
λιθογραφικών, εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, στοιχειοθε−
τικών κ.λ.π. εργασιών.

2) Η ίδρυση, δημιουργία και εκμετάλλευση με /οποι−
αδήποτε μορφή τυπογραφείων, λιθογραφικών, φωτο−
συνθέσεων, βιβλιοδετείων και πιεστηρίων όπως επίσης 
και κάθε άλλη εργασία γραφικών τεχνών, η οποία έχει 
σχέση με τα εκάστοτε σύγχρονα μέσα τεχνικής εξέλιξης 
στις γραφικές τέχνες.

3) Η προμήθεια παντός είδους πρώτων και βοηθητικών 
υλών και μηχανημάτων (καινουργών ή μεταχειρισμένων) 
σχετικών με τις άνω εργασίες.

4) Η εισαγωγή και εμπορία χάρτου, μηχανημάτων και 
πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και η εξαγωγή 
προϊόντων γραφικών τεχνών. Και

5) Κάθε άλλη συναφή με αυτές εργασία,
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία 

δύναται.
1. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οιουδή−

ποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
2. Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρεία ή να συμμετέχει σε 

υπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσω−
πικές Εταιρείες, Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης και 
κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφε−
ρείς σκοπούς. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί 
να διευρύνεται ή να τροποποιείται ο σκοπός της εται−
ρείας.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 100 χρόνια και 

αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών.


