Περίληψη για τη δημοσίευση Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών

Την 22.12.2015 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου
Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκάνησου,
Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Εύβοιας, με έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε η από
7.10.2015 τροποποίηση καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
Δικαστικών Επιμελητών, το οποίο κατατέθηκε στις 23.11.2015 και φέρει
αριθμό μητρώου 10-10-17/2013 του μητρώου εταιρειών του άνω Συλλόγου,
σε περίληψη του οποίου οι τροποποιούμενες διατάξεις προβλέπουν:
1. Την αποδοχή της παραίτησης του εταίρου Εμ. Καμπανού από την
διαχείριση και την αποχώρηση του από την Εταιρεία και την εξ
αυτής τροποποίηση του άρθρου 1, περί της εταιρικής επωνυμίας,
λόγω του αναφερόμενόυ στην επωνυμία επωνύμου του εξερχόμενου
εταίρου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΝΟΥ, σε «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ και Π ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» ως και των άρθρων 5.1 (Ποσοστά) κ α ι'
10.1 (Διαχείριση).
2. Την κατ' άρθρο 6.4 του Καταστατικού αναδιανομή των εταιρικών
μεριδίων του εξερχόμενου

εταίρου Εμ. Καμπανού στους λοιπούς 4

κατά 1/4, με ανάλογη προσαύξηση των μερίδων τους κατά 1,5525/4
ήτοι 0,388 στον καθένα, η οποία προς στρογγυλοποίηση των
μερίδων την οποία αποδέχονται όλοι οι εταίροι, ορίζεται ως εξής:
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και την εξ αυτής τροποποίηση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού.
Μετά τις ως άνω μεταβολές τα άρθρα 1 $ και 10 του καταστατικού της
εταιρείας έχουν ως εξής :

Άρθρο 1. Σύσταση. Επωνυμία.
1.1 Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρία 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». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να
εκφράζεται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά
στοιχεία και ως διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «Ρ.Μ.Κ. ATTICA
PROCESS SERVERS»
1.2 Η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου γίνεται μόνο με
τροποποίηση του καταστατικού της. Η νέα επωνυμία θα καθορίζεται με
απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των εταιρικών μερίδων
Άρθρο 5. Ποσοστά μερίδων - Συμμετοχή στα Κέρδη και τις ζημίες
5.1
Οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρία, ήτοι στα κέρδη και τις ζημίες της
Εταιρίας, με τις κατωτέρω μερίδες ο καθένας.
•

Ο εταίρος Μιχόπουλος Ανδρέας, με 94 μερίδες επί συνόλου 100

μερίδων, ήτοι σε ποσοστό ενενήντα τέσσερα τοις εκατόν (94%)
•
Ο εταίρος Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, με 2 μερίδες επί συνόλου 100
μερίδων, ήτοι σε ποσοστό δύο τοις εκατόν (2%)
•

Ο εταίρος Μπακούλας Νικόλαος, με 2 μερίδες επί συνόλου

100

μερίδων, ήτοι σε ποσοστό δύο τοις εκατόν (2%)
•
Ο εταίρος Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, με 2 μερίδες επί συνόλου 100
μερίδων, ήτοι σε ποσοστό δύο τοις εκατόν (2%)
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 πραγματοποιήθηκαν 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.

Άρθρο 10. Διαχείριση - Εκπροσώπηση
10.1

Οι Διαχειριστές

Δικαστικοί

και εκπρόσωποι της

Εταιρίας ορίζονται

εταίροι

Επιμελητές Μπακούλας Νικόλαος, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης

και Παναγιωτόπουλος Γεώργιος οι οποίοι από κοινού ή ξεχωριστά, διοικούν και
εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως,
υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαχειρίζονται την εταιρική
περιουσία, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, ορίζουν πληρεξούσιους
δικηγόρους ως αντικλήτους και συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες καθώς και
με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
10.2 Οι Διαχειριστές εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά
πλειοψηφία.
10.3 Οι πράξεις των Διαχειριστών, που ενεργού\τται υπό την εταιρική
επωνυμία

και

για

λογαριασμό

της

Εταιρίας,

την

δεσμεύουν

εφόσον

ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. Για
τους

Διαχειριστές δύναται να προβλεφθεί αμοιβή μετά από απόφαση της

γενικής συνέλευσης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία (75%), επί του
συνόλου των εταιρικών μερίδων.
10.4 Κάθε απόφαση των Διαχειριστών της Εταιρίας γράφεται βιβλίο πράξεων
Διαχειριστού της Εταιρίας, το οποίο είναι αριθμημένο και θεωρημένο από την
Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή του.
10.5 Ο Διαχειριστής οφείλει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του και τη
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια
και ευθύνεται έναντι των Εταίρων και της Εταιρίας για κάθε πταίσμα, ως ο
νόμος ορίζει.
10.6 Η Εταιρία οφείλει να αποζημιώσει τον Διαχειριστή για ζημιά που αυτός
έπαθε, χωρίς δική του υπαιτιότητα, κατά την εκτέλεση της διαχείρισης.
10.7 Ο Διαχειριστής ασκεί την διοίκηση της Εταιρίας, κατανέμει τις υποθέσεις
μεταξύ

των

εταίρων,

είναι

υπεύθυνος

για

την

ασφαλή

τήρηση

των

φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, 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 εταιρίας, έχει ευθύνη των
εισπράξεων της εταιρίας και την διασφάλιση αυτών υπέρ εταιρίας και την
ευθύνη, για την απόλυτη προτεραιότητα στις πληρωμές των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας, 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.
10.8

Ο Διαχειριστής δύναται

να

ανακληθεί

με

απόφαση

της γενικής

συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (75%) επί
του συνόλου των μερίδων.

10.9 Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση 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 Επιμελητών (νοουμένου ως τέτοιου
του συλλόγου της έδρας της Εταιρίας), σε περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου.
10.10 Κάθε τι που αποκτάται στο όνομα ή για λογαριασμό της εταιρίας ανήκει
στην εταιρία.»
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