
Περίληψη για την δημοσίευση Τροποποίησης του με Αριθμό Μητρώου 
10-10-34/2017 Καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας 
Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών»

Την 14-11-2018 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών 
Επιμελητών Εφετείων Αθήνας, Πειραια7“Αιγαίου, Δωδεκάνησου, Λαμίας, Βορείου 
Αιγαίου και Ευβοίας, με έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε η από 05-11-2018 Τροποποίηση 
του Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, σε 
περίληψη του οποίου οι τροποποιούμενες διατάξεις προβλέπουν:

1. Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού

2. Την Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 

Την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού

Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις τα άρθρα του καταστατικού έχουν ως εξής:

Άρθρο 1. Σύσταση. Επωνυυία

Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία 
«ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική 
Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΩΔΙΚΑΣ 
Α.Α.Δ.Ε.Ε.» (εφεξής: «η Εταιρία»),

Άρθρο 5.Εταίροι. Μεοίδεο Συιιυετογήο των Εταίοων

Εταίρος της Εταιρίας, δύναται να είναι μόνο δικαστικός επιμελητής, νόμιμα 
διορισμένος, στην ίδια πρωτοδικειακή περιφέρεια, με τις πρόνοιες του Νόμου για τις 
πρωτοδικειακές περιφέρειες του άρθρου 1 & 3 ν. 2318/1995. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στην Εταιρία με τις κατωτέρω μερίδες ο καθένας.

(α) ο εταίρος Αθανάσιος Γεωργαντόπουλος, με 15 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, 
ήτοι σε ποσοστό 15% τοις εκατόν.

(β) Ο εταίρος Δημήτριος Χρυσικόπουλος, με 15 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, 
ήτοι σε ποσοστό 15% τοις εκατόν.

(γ) ο εταίρος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, με 5 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, 
ήτοι σε ποσοστό 5% τοις εκατόν.
(δ) ο εταίρος Ιωάννης Ευαγγελίου, με 65 μερίδες επί συνόλου 100 μεριδίων, ήτοι σε 
ποσοστό 65%

Κατά το λόγο του ποσοστού του κάθε εταίρος συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, 
στο αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) και στα έξοδα της Εταιρίας. Οι μερίδες των εταίρων 
δεν συνδέονται με τις εισφορές εκάστου εταίρου.

Τα ανωτέρω ποσοστά δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των εταίρων σε περίπτωση (ενδεικτικά) εισόδου νέου εταίρου ή εξόδου 
υπάρχοντος εταίρου από την Εταιρία.

Κάθε δικαστικός επιμελητής εταίρος της παρούσης Εταιρίας, είναι άμισθος δημόσιος 
λειτουργός και διέπεται ατομικά από όλες τις υποχρεώσεις, δικαιώματα και 
καθήκοντα που προβλέπονται στον ν. 2318/1995. (ενδεικτικά : πειθαρχικές διατάξεις, 
αμοιβές, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, ατομική σφραγίδα, βιβλία επιδόσεων



κ.λ.π.). Επίσης απασχολείται προσωπικά και αποκλειστικά στην εταιρεία, χωρίς την 
δυνατότητα της Εταιρίας να επιβάλλει ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Ειδικά πειθαρχικό αδίκημα, καθενός εταίρου δικαστικού επιμελητή της εταιρίας αυτής, 
αποτελεί και κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων του στην οποία 
περιλαμβάνεται ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός, που επιδιώκεται με την 
είσπραξη μικρότερων αμοιβών από τις οριζόμενες με Υπουργικές αποφάσεις. Ο 
αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός με την ανωτέρω έννοια εφαρμόζεται και σε 
όλα τα μέλη της παρούσης Εταιρίας, αν ένα μέλος αυτής υποπέσει σε αυτό το 
πειθαρχικό αδίκημα.

Ά ρ Θρο  10. Διαγείοιση - Εκπροσώπηση
Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο εταίρος Δικαστικός Επιμελητής 
Ιωάννης Ευαγγελίου του Γεωργίου και της Ειρήνης ο οποίος διοικεί και εκπροσωπεί 
την Εταιρία έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφοντας κάτω από την 
εταιρική επωνυμία. Οι πράξεις του διαχειριστή, που ενεργούνται υπό την εταιρική 
επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρίας, την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός' 
των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
Κάθε απόφαση του Διαχειριστή της Εταιρείας γράφεται και υπογράφεται στο βιβλίο 
πράξεων διαχειριστού της Εταιρείας, το οποίο είναι αριθμημένο και θεωρημένο από 
την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή του.

Η Εταιρία οφείλει να αποζημιώσει τον διαχειριστή για ζημιά που αυτός έπαθε, χωρίς 
δική του υπαιτιότητα, κατά την εκτέλεση της διαχείρισης.

Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον 
εταίρο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών 
πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του διαχειριστή από αρμόδια αρχή.
Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση του νομικού προσώπου της Εταιρίας, κατανέμει τις 
υποθέσεις μεταξύ των εταίρων, επιμελείται για την τήρηση των φορολογικών βιβλίων 
και στοιχείων της εταιρείας, συνεπικουρούμενος από λογιστή, φροντίζοντας πάντα 
την έγκαιρη τήρηση των προθεσμιών, την ενημέρωση των βιβλίων και στοιχείων, έχει 
επίσης την υποχρέωση τήρησης του ταμείου και των τραπεζικών λογαριασμών της 
εταιρείας, έχει την ευθύνη των εισπράξεων της εταιρείας και την διασφάλιση αυτών 
υπέρ της εταιρείας, ως και την ευθύνη, για την απόλυτη προτεραιότητα στις 
πληρωμές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας, οι 
οποίες δεν κάμπτονται ούτε με δικαίωμα εναντίωσης κανενός εταίρου.
Επίσης έχει υποχρέωση της σύνταξης των καταλόγων που ανωτέρω (άρθρο 9) 
αναφέρονται, προς την Γενική Συνέλευση.

Οι εταίροι δύνανται να εναντιωθούν, εγγράφως και αιτιολογημένα, σε απόφαση του 
διαχειριστή εντός δέκα ημερών αφότου έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης, 
άλλως θεωρείται ότι την αποδέχονται.

Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί για σπουδαίο λόγο με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 75%, του 
συνόλου των μερίδων. Σπουδαίος λόγος θεωρείται, ιδίως, η βαριά παράβαση 
καθηκόντων, η ανικανότητα για τακτική διαχείριση και οι λόγοι που δικαιολογούν την 
αποβολή εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος, για την ασφαλή τήρηση των φορολογικών βιβλίων 
και φορολογικών στοιχείων της Εταιρείας, ως και των βιβλίων Πρακτικών Γενικής 
Συνέλευσης και Πράξεων Διαχειριστού της Εταιρίας. Επικυρωμένα αντίγραφα από το 
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και βιβλίου Πράξεων Διαχειριστού,



^δικαιούται να λαμβάνει οποτεδήποτε κάθε εταίρος και ο οικείος σύλλογος Δικαστικών 
Μβ I p  Επιμελητών (νοουμένου ως τέτοιου του συλλόγου της έδρας της Εταιρίας), σε 

^/περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου.
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ΕττιτΡέττεται αμοιβή στον διαχειριστή της εταιρείας η οποία θα καθορίζεται από τη
’\jf% γενική όυνέλευση των εταίρων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

« λ ν ν η Γ ε υ α γ γ ε λ ιο υ  (_ y ̂
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ AOANAZIO^C Υ  ) 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΑΟΣ ΔΗΜΜΤΡΙΟς Ο Υ )

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟίΙΟΐΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ C Υ ^


