
Περίληψη για τη δημοσίευση Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής 

Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών

Την

Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, 

Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Εύβοιας, με έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε η από 

10.1.2016 τροποποίηση, καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας 

Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ και Π -  

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» (εφεξής: «η Εταιρία») και διακριτικό τίτλο 

«Ρ.Μ.Κ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο κατατέθηκε στις

.................................  και φέρει αριθμό 10-10-17/2013 του μητρώου

εταιρειών του άνω Συλλόγου, σε περίληψη του οποίου οι τροποποιούμενες 

διατάξεις προβλέπουν:

1. Την κατ' άρθρο 6.3 του Καταστατικού αποβολή του εταίρου 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ για σπουδαίο λόγο, όπως εξειδικεύεται στο 

άρθρο 6.3 Καταστατικού και λόγω παραβάσεων των άρθρων 8.1, 8.2, 

8.3, 10.5, 10.8 Καταστατικού και συγκεκριμένα α) Απιστία κατά της 

εταιρείας, β) Υπεξαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων και του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος και προς απόδοση ΦΠΑ της 

εταιρείας, γ) Μη προσήκουσα σύνταξη Ισολογισμού Χρήσης 2014, δ) 

Καταχρηστική και παράνομη διενέργεια ΓΣ, ε) Απώλεια της πελατείας 

της εταιρείας με παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά, στ) Παραποίηση 

των Ισοζυγίων της Εταιρείας, ζ) Διαρκή και επανειλημμένη 

συμπεριφορά ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας.

2. Την κατ' άρθρο 6.4 του Καταστατικού αναδιανομή των εταιρικών 

μεριδίων του αποβληθέντος και η διαμόρφωση των μεριδίων των 

εταίρων, την οποία άπαντες αποδέχονται με σκοπό στρογγυλοποίησης, 

ως εξής:

ι ΐ -Mcife με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ = 33 εταιρικά μερίδια 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ = 33 εταιρικά μερίδια 

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ = 34 εταιρικά μερίδια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

και την εξ αυτής τροποποίηση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού

3. Τον ορισμό ως νέας (κύριας) έδρας της εταιρείας το επί της οδού 

Τζωρτζ αρ.10 έως σήμερα υποκατάστημα (γραφείο) της εταιρείας

και την εξ αυτής τροποποίηση του άρθρου 2.1 του Καταστατικού.

Μετά τις ως άνω μεταβολές τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού της εταιρείας 

έχουν ως εξής: , .

«Άρθρο 2. Έδρα

2.1 Η Εταιρία έχει την έδρα της επί της οδού Τζωρτζ αριθμός 10, 

στην Αθήνα.

2.2 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ιδρύει υποκαταστήματα εντός της 

πρωτοδικειακής περιφέρειας των εταίρων.

2.3 Κάθε αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρίας θα 

γνωστοποιείται στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών.

«Άρθρο 5. Ποσοστά μερίδων -  Συμμετοχή στα Κέρδη και τις 

ζημίες

5.1 Οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρίαήτοι στα κέρδη και τις ζημίες 

της Εταιρίας, με τις κατωτέρω μερίδες ο καθένας.

• Ο εταίρος Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, με 33 μερίδες επί 

συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατόν (33%)

• Ο εταίρος Μπακούλας Νικόλαος, με 34 μερίδες επί συνόλου 100 

μερίδων, ήτοι σε ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατόν (34%)

• Ο εταίρος Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, με 33 μερίδες επί 

συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό τριάντατρία τοις εκατόν (33%)

5.2 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 έκαστου 

εταίρου.

5.3 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.

5.4 Τα καθαρά διανεμητέα κέρδη υπολογίζονται μετά την αφαίρεση 

του συνόλου των τακτικών και έκτακτων δαπανών που 

πραγματοποήθηκαν και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος από τα 

καθαρά έσοδα της Εταιρίας. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται 'και η τυχόν 

έκτακτη αμοιβή, η οποία, μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των εταίρων κατ' απόλυτη πλειοψηφία, θα δοθεί στον εταίρο 

που προσέφερε ιδιαίτερη υπηρεσία στην εταιρία.»

01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


