
Περίληψη για την δημοσίευση Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών
Επιμελητών

Την 22-11-2018, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών 
Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Εγκρίθηκε το από 26-10-2018 Καταστατικό 
Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών το οποίο κατατέθηκε στις 22-11-2018 
και φέρει αριθμό μητρώου εταιρειών 12/22-11-2018 του άνω Συλλόγου, σε περίληψη του οποίου οι 
βασικές διατάξεις προβλέπουν:
Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΙΖΗΣ 
Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  ΜΠΕΑΤΣΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ -  ΤΣΟΛΑΚΗΣ AIM. ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.», με 
έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Ερμού αρ. 1 τκ 54625 .
Σκοπός της Εταιρίας είναι η έναντι αμοιβής παροχή σε τρίτους, υπηρεσιών Δικαστικού Επιμελητή, 
όπως αυτές προσδιορίζονται σήμερα στο άρθρο 1 & 2 ν. 2318/1995 ή πρόκειται να προσδιορισθούν 
στο μέλλον, καθώς και σε κάθε άλλο ειδικό Νόμο και η διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών 
που θα προκόψουν από την δραστηριότητα αυτή. Η Διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε αόριστη.
Εταίροι της εταιρίας είναι οι ; α) ο εταίρος Δημήτριος Μπιζής του Βασιλείου με 12 μερίδες επί 
συνόλου 100 μερίδων, ήτοι ποσοστό 12%, β) η εταίρος Βασιλική Μπέλτσου του Πασχάλη με 5 
μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι ποσοστό 5%, γ) ο εταίρος Ιωάννης Τσολάκης του Αιμίλιου 
με μερίδες 83 επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι ποσοστό 83% . Διαχειριστές και εκπρόσωποι της 
εταιρίας ορίζονται οι δύο εταίροι Δικαστικοί Επιμελητές, Δημήτριος Μπιζής του Βασιλείου και 
Ιωάννης Τσολάκης του Αιμίλιου, οι οποίοι διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων, 
δικαστικώς και εξωδίκως υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
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Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό είναι σύμφωνο με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 2318/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 108 του Ν. 4055/2012 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
με την με αριθμό 12/22-11-2018 απόφαση wtr.


