
Περίληψη για τη δημοσίευση Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών

Τηνϋί!/3/2018, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθήνας 
Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Εύβοιας με έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε το από 
01/03/2018 Καταστατικό Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών, το οποίο κατατέθηκε στις 

S../3/2018 και φέρει αριθμό μητρώου AC.T.l.Q.T.SS.f̂ .Q.iProu μητρώου εταιρειών του άνω Συλλόγου, σε περίληψη 
του οποίου οι βασικές διατάξεις προβλέπουν :

Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -  ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΜΑΤΟΥΛΑ Αστική 
Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών», Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην Αθήνα Αττικής, οδός 
Νικηταρά αριθμός 8-10, όπου και η πρωτοδικειακή περιφέρεια των εταίρων. 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 προσδιορισθούνστο 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 Εταιρείας ορίστηκε 
αόριστη. Εταίροι της εταιρείας είναι ο ι:

1. Μιχόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής ,Δικαστικός Επιμελητής στην περιφέρεια του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών οδός Νικηταρά αριθμός 8-10, με Αριθμό Μητρώου 571, Α.Δ.Τ. ΑΙ 
769410 που εκδόθηκε την.10/6/2011 από το Τ.Α. Πελοπίου και Α.Φ.Μ 026987770 τηςΔΌ.Υ Α' Αθηνών

2. Ζούζουλα Ματούλα του Νικολάου και της Αμαλίας Δικαστική Επιμελήτρια στην περιφέρεια του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κάτοικος Νέας φιλαδελφείας οδός Κυπρίων Αγωνιστών αριθμός 6, με Αριθμό 
Μητρώου 1020, Α.Δ.Τ. AM 587576 που εκδόθηκε την 1/6/2016 από το Τ.Α. Νέας Φιλαδελφείας και Α,Φ.Μ 
044977642 της Δ.Ο.Υ Γαλατσίου

Οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρία, ήτοι στα κέρδη και τις ζημίες της Εταιρίας με τις κατωτέρω μερίδες ο 
καθένας.

1. Ο εταίρος Μιχόπουλος Ανδρέας με 95 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό ενενήντα πέντε 
τοις εκατόν (95%)

2. Η εταίρος Ζούζουλα Ματούλα, με 5 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό πέντε τοις εκατόν 
(5%)

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο εταίρος Δικαστικός Επιμελητής Μιχόπουλος Ανδρέας ο οποίος 
διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική 
επωνυμία.
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