
                                                                                                                     

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &  Γ.Ε.ΜΗ. 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. 

Ταχ. Δ/νση     : Πλ. Κάνιγγος 

Ταχ. Κώδικας  : 101 81 

Πληροφορίες  :  Αναστασοπούλου Β. 

Τηλέφωνο      : 210 3893576 

TELEFAX        : 210 38 38 981 

 E-mail                 : anastasopoulou@gge.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Αθήνα,      22 - 12 - 2017 

 

Αριθμ. Πρωτ. : 871548 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 

(Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».    

  
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
    Ανακοινώνεται ότι την 22 - 12 - 2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 

τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058658104000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 55455/06/Β/03/25):  

   

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1284873, η  από 25-07-2017 απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε  νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας.  

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1284874,  το από 25-07-2017 πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε 

από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα 

εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 

1) Ελευθέριος Αρβανίτης του Χαραλάμπους, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Οσίας 

Ξένης αριθ. 4 (Πλαγιάρι) – Α.Δ.Τ.: ΑΒ 151216/5.12.2005, Α.Τ. Ν. Επιβάτες & ΑΦΜ: 

036398379 Πρόεδρος. 

 

2 Νικόλαος Λάσκαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Βασιλίσσης 

Σοφίας αριθ. 49 – Α.Δ.Τ.: Χ 942220/28.8.2003, Τ.Α. Ξάνθης & ΑΦΜ: 142525424) 

Διευθύνων Σύμβουλος. 

 

3) Εμμανουήλ Λάσκαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Βασιλίσσης 

Σοφίας αριθ. 49 – Α.Δ.Τ.: ΑΑ 449214 / 3.2.2004 Τ.Α. Ξάνθης & ΑΦΜ:133527327 Εν-

τεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος  



4) Γεωργία Ευσεβίου του Ρένου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 

49– Αρ. Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης : Ε 303308/21.03.2008, ΚΥΠΡΟΣ & ΑΦΜ : 

148158772 Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 

 

5) Δημήτριος Παπακυριάκης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλοπάππου 

αριθ. 43 – Α.Δ.Τ.: ΑΚ 061277 / 7.7.2011 Τ.Α. Αλίμου & ΑΦΜ: 045510892  Αντιπρό-

εδρος μη εκτελεστικό μέλος. 

 

6) Θωμάς Νικολός του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντίστασης 

αριθ. 17 – Α.Δ.Τ. : ΑΕ 691974/24.7.2007, Τ.Α. Καλαμαριάς & ΑΦΜ: 101260911 μη 

εκτελεστικό μέλος. 

 

7) Ευστάθιος Ρούσσος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Φράγκων αριθ. 

6-8 – Α.Δ.Τ. : ΑΚ 287678/14.12.2011, Τ.Α. Νεάπολης & ΑΦΜ: 071190469  μη εκτε-

λεστικό μέλος. 

 

8) Ιωάννης Ψηφίδης του Δημοσθένη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αδ. Εμμανουήλ 

αριθ. 8 – Α.Δ.Τ. : ΑΚ 871824 /13.11.2012, Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας & ΑΦΜ:007527501 

Μέλος, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου 

«Α.Σ.ΑΡΗΣ ». 

 

  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24-07-2020. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελε-

υθέριο Αρβανίτη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Λάσκαρη και 

τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Λάσκαρη να 

εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής.  

Οι ανωτέρω θα ενεργούν ανά δύο και με οποιονδήποτε συνδυασμό δια μόνης της υπογρα-

φής τους τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανά δύο και με οποιονδήποτε συνδυασμό, οι ανωτέρω 

εκπρόσωποι δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητ ικής, 

Αθλητικής και κάθε άλλης Αρχής (Εθνικής ή Διεθνούς), Να αντιπροσωπεύουν και να δεσ-

μεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώ-

πιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικασ-

τικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιριών κοινής ωφέλειας 

(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.) και να ενεργούν όλες τις αναγκαίες ενέργειες για  την πραγμα-

τοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να τροποποι-

ούν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικα ί-

ου, με εξαίρεση τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις δανείων & εγγυήσεων για τις ο-

ποίες ορίζεται ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν α-

ναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε 

Διαιτησία. Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον αθλητικών ή πολιτ ι-

κών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Α-

ρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Να υποβάλλουν μηνύσεις, να εγείρουν 

αγωγές, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως 

αναιρέσεως, να προβαίνουν σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς ή 

εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη. Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα 

προς δικηγόρους, αντικλήτους, αντιπροσώπους ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τους 

όρους εργασίας του. 

 



Σε περίπτωση απουσίας, ή κωλύματος των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, (ή 

κατόπιν εξουσιοδότησης των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας προς 

τον Εντεταλμένο Σύμβουλο), ή μόνου του Διευθύνοντα Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβο-

ύλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Εμμανουήλ Λάσκαρη, να αναπληρώνει αυτόν και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε 

όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του/της τιθεμένης κάτω από 

την σφραγίδα της εταιρείας.  

 

Επιτρέπεται η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων – εξουσιών από τους Πρόεδρο, Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο, και Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας από Πληρεξούσιό τους, ή α-

ναπληρωτή τους, υπό τον όρο ότι ο τελευταίος θα αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβο-

υλίου της Εταιρείας. Κάθε άλλη Πληρεξουσιότητα σε τρίτον, ή αναπλήρωση των καθηκόν-

των – εξουσιών τους από τρίτο μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται, εκτός εάν 

συμφωνεί για αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ή κατόπιν απόφασης της Τακτι-

κής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

 

Επίσης, για τις κατωτέρω ενέργειες ορίστηκε ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας 

ως εξής: 

 

α) Για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων αθλητών, προπονητών και του λοιπού 

αθλητικού και διοικητικού προσωπικού με έναν εκ των δύο νομίμων εκπροσώπων, (Προ-

έδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου) και του Εντεταλμένου Συμβούλου. Οι ανωτέρω θα 

ενεργούν ανά δύο και με οποιονδήποτε συνδυασμό. Σε περίπτωση απουσίας του Διευθύ-

νοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Εντεταλμένο 

Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Λάσκαρη να αναπληρώνει αυτόν και 

εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. 

 

β) Για την έκδοση, οπισθογράφηση, προεξόφληση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγ-

ματικών και γραμματίων εις διαταγή και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων 

οφειλομένων στην Εταιρεία άνω των 5.000,00€, θα απαιτούνται οι υπογραφές και των δύο 

νομίμων εκπροσώπων, ή του νόμιμου πληρεξουσίου ή αναπληρωτή τους, άλλως  μόνου του 

Εντεταλμένου Συμβούλου.  

 

γ) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας και για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, 

ορίζεται ως ταμειακός διαχειριστής ο Σουλάκας Αλέξανδρος του Δημητρίου και της Μαρί-

νας, κάτοικος Αθηνών οδός Καρνεάδου 8, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 

αριθμό ΑΔΤ ΑΚ-818466 και ΑΦΜ 074029223, ο οποίος και θα υλοποιεί τις σχετικές εντο-

λές μόνου του Εντεταλμένου Συμβούλου, υπό τους όρους του παρόντος. Στα καθήκοντα 

του ταμειακού διαχειριστή εντάσσονται ιδίως η κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε 

οποιαδήποτε Τράπεζα, οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, οι κάθε μορ-

φής εισπράξεις (εσόδου ή χρηματοδότησης), καθώς και κάθε είδους ανάγκη κάλυψης 

εξόδου που αφορά την εταιρεία. Ο ταμειακός διαχειριστής θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά 

και μόνο έναν λογαριασμό Τραπέζης και συγκεκριμένα τον υπ’ αριθμόν 

0026.0474.01.0200188555 λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR1002604740000010200188555 που 

τηρείται στην Τράπεζα EUROBANK. Αναλυτικό extrait αυτού θα παρέχεται στο λογιστήριο 

της εταιρείας προς ενημέρωση και συμφωνία μηνιαίως. 

 

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω για την οπισθογράφηση επιταγών και κατάθεση σε τραπεζικο-

ύς λογαριασμούς της εταιρείας θα απαιτείται μία υπογραφή, ανεξαρτήτως κατηγορίας. 

 

(δ) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 



Το Διοικητικό Συμβούλιο  εξουσιοδότησε για την έκδοση αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων 

πρακτικών  Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνων Σύμβουλο  ή/και τον Εντεταλμένο 

Σύμβουλο. 

 

 

(ε) Εκπροσώπηση της ΚΑΕ σε ΕΣΑΚΕ, ΕΟΚ, FIBA, EUROLEAGUE 

H Εταιρεία θα εκπροσωπείται στα θεσμικά ημεδαπά και διεθνή όργανα της Καλαθοσφαίρι-

σης, (ενδ. σε ΕΣΑΚΕ, ΕΟΚ, FIBA, EUROLEAGUE) από τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ (Μη Εκτελεστικό) 

του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Παπακυριάκη, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, κατό-

πιν έγκυρης εξουσιοδότησης. 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ 

 

 

ΚΟΙΝ. :-    «ΑΡΗΣ ΚΑΕ - 2003» 

                 Γρηγορίου Λαμπράκη 2 

                 546 38 Θεσ/νίκη 

 


