
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

υε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών 
Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκάνησου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας, με 
έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε η από 26-02-2018 τροποποίηση καταστατικού της Αστικής 
Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ. -  
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Σ. -  ΜΑΔΕΜΤΖΗΣ I. Α.Ε.Δ.Ε.», το οποίο κατατέθηκε στιςιν ·ΐ> .-ίοΐ& . και φέρει αριθμό 

του μητρώου εταιρειών του άνω Συλλόγου, σε περίληψη του οποίου οι τροποποιούμενες 
διατάξεις προβλέπουν:

1. Την κωδικοποίηση του αρχικού καταστατικού (διόρθωση αρίθμησης άρθρου 10).
2. Την μεταφορά της έδρας σε νέα διεύθυνση στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ακαδημίας, 

αριθμός 57, όροφος 60t:, γραφείο 605-606.
Με τις ως άνω μεταβολές τα άρθρα 2 και 10 του καταστατικού της εταιρείας έχουν ως

εξής:
Άρθρο 2 

Έδρα

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδούΑκαδημίας, αριθμός 57, όροφος 6°S 
γραφείο 605-606. ΤΚ. 10679

Άρθρο 10 
Διαχείριση -  Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο· εταίρος Δικαστικός Επιμελητής 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 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. Για τον διαχειριστή 
δεν προβλέπεται καμία αμοιβή.

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 χρησιμοποίηση του.

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

0 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.

0 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 απόφασή 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 Συνέλευσής και 
Πράξεων Διαχειριστού της Εταιρίας. Επικυρωμένα αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων και Βιβλίου Π ράξεω ν;Διαχειριστού, δικαιούται να λαμβάνει οποτεδήποτε κάθε- 
εταίρος και ο οικείος σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών (νοουμένου ως τέτοιου του συλλόγου της · 
έδρας της Εταιρίας), σε περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου. ■

Άρθρο ΙΟ Α  
Συμμετοχή στα Κέρδη και τις Ζημίες

Ως διανεμητέα κέρδη της Εταιρίας νοούνται τα καθαρά έσοδα αυτής; δηλαδή αυτά. που 
προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα:·όλω ν των τακτικών και έκτακτων 
δαπανών της Εταιρίας, ως και του φόρου εισοδήματος επί των καθαρών εσόδων (κερδών) της 
Εταιρίας.

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, διανέμονται στους εταίρους κατά το ποσοστό της 
μερίδας συμμετοχής εκάστου στην Εταιρία, σε πλήρη αναλογία με τις ημέρες απασχόλησης του 
εταίρου στην εταιρεία, πλην'των κατά Νόμο 2318/1995, δικαιολογημένων αδειών απουσίας.

Αντίστοιχη με την καθοριζόμενη συμμετοχή στα καθαρά κέρδη είναι και η συμμετοχή των 
εταίρων στις ζημιές της Εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει 
προκαταβολές έναντι του ποσοστού των διανεμητέων καθαρών κερδών της Εταιρίας, που του 
αναλογεί. Η συχνότητα και το ύψος των προκαταβολών συμφωνούνται με τον διαχειριστή.
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