46ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 21:00 συνήλθε στο επί
της οδού Πανεπιστημίου αρ. 11 Κτίριο της Αθηναϊκής Λέσχης σε συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού
Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα μέλη οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος Μπαχάς, Γρηγόρης
Τιμαγένης, Θεόδωρος Σκουζός, Βασίλης Αντωνόπουλος, Στάθης Ποταμίτης,
Σωτήρης Φέλιος, Νίκος Κορίτσας και Δημήτρης Παρασκευάς.
Απών: Λεωνίδας Γεωργόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισήλθε στα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας έλαβε χώρα με μεγάλη προσέλευση
Συναδέλφων. Ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέχεια
χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο προσκεκλημένος Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αθανάσιος Μακρυγιάννης, η Αντιπρόεδρος του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κα Μαρία Πουλαντζά και ο απελθών Γ.Γ. του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος.
Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου ανέφερε, στη συνέχεια, τα
πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το απελθόν έτος και ο κ.
Γρηγόρης Τιμαγένης ενημέρωσε τους παριστάμενους για τα τρέχοντα
φορολογικά θέμα και κυρίως για τη νομοθετική πλέον ρύθμιση ότι η παροχή
των υπηρεσιών μας προς τρίτες χώρες εξαιρείται του ΦΠΑ και τυχόν
καταβληθείς αναζητείται και για την υποχρέωση όσων Δικηγορικών
Εταιρειών τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα να καταβάλλουν τον
φόρο 10% κάθε φορά που οι εταίροι εισπράττουν έναντι κερδών αμοιβές και
όχι συνολικώς μια φορά το χρόνο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Ενημέρωσε
μάλιστα τα μέλη ότι έχει εκδοθεί σχετική η ΠΟΛ 1042/26.01.2015 η οποία
θέτει και προθεσμία μέχρι 31.03.15 για καταβολή όσων φόρων δεν έχουν
καταβληθεί, από 01.01.2014 μέχρι σήμερα.
Ακολούθησε η κλήρωση του νομίσματος, προσφορά της Δικηγορικής
Εταιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι, που είναι αφιερωμένο φέτος
στον Κένταυρο Χείρωνα και η αγορά του αποτελεί συνδρομή στο
φιλανθρωπικό σωματείο ΕΛΕΠΑΠ υπέρ των παιδιών που αντιμετωπίζουν
κινητικά προβλήματα.
Την κλήρωσε έκανε η Συνάδελφος κα Άννα
Παπαδημητρίου και το νόμισμα πήγε στην Δικηγορική Εταιρεία «Μωράτης Πασσάς» το παρέλαβε δε για λογαριασμό της ο παριστάμενος εταίρος κ.
Δημήτρης Πασσάς.

Συνεχίσαμε με κουβέντα, κρασί και μεζέδες και αποχώρησαν όλοι
ευχαριστημένοι
Θέμα 2ο: Έγκριση νέων Μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως τις ακόλουθες Δικηγορικές
Εταιρείες ως νέα Μέλη του ΣΔΕΕ:
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
2. ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τέλος, δεν ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ., η
οποία θα ορισθεί εκ των υστέρων.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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