52ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της
οδού Βουκουρεστίου αρ. 25 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως
του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα όλα τα μέλη δηλαδή οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος
Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Νίκος Κορίτσας, Στάθης
Ποταμίτης, Σωτήρης Φέλιος, Δημήτρης Παρασκευάς και Βασίλης Αντωνόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε πλήρη απαρτία και εισέρχεται
στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της
15.07.2015

18.05.2015, 23.06.15 και

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 18.05.2015, 23.06.2015 και 15.07.2015 από
όλα τα μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Φορολογική μεταχείριση εκτάκτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών
εταιρειών.
Ο ΔΣΑ απέστειλε σχετικό επεξηγηματικό έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, το οποίο ο κ.
Μπαχάς εκοινοποίησε σε όλα τα μέλη ΣΔΕΕ.
Θέμα 3ο: KLC
Η Δικηγορική Εταιρία KLC παρέστη με τους εταίρους της κ.κ. Λουκόπουλο και
Ανδριόπουλο.
Συζήτησαν θέματα σχετικά με τη φοροδιαφυγή, του
Ισολογισμούς, την κατηγορία βιβλίων, τις πάγιες αντιμισθίες, την αναβάθμιση
της λειτουργίας, τις αξιολογήσεις συνεργατών και τη δυνατότητα
συγχωνεύσεων στις Δικηγορικές Εταιρείες. Επιφυλάχθηκαν δε να μας στείλουν
και σχετικό υπόμνημα.
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Αποφασίστηκε όπως στην Ημερίδα για ενημέρωση των νέων δικηγόρων
αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Δικηγορικών Εταιρειών που θα γίνει
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στις 17 Σεπτεμβρίου, 18:00 – 21:00, να
απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος μας και να κάνει χρέη Συντονιστή ο κ. Μάριος
Μπαχάς.

Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα - ΦΕ
Ο κ. Τιμαγένης ανέλαβε να ετοιμασθεί ένα Υπόμνημα προς την Γ.Γ. κα Σαβαΐδου
για: α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας των μελών Δικηγορικής
Εταιρίας όταν αυτή καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση τις δόσεις του φόρου
εισοδήματος ή μετά από σχετική ρύθμιση, β) τη φορολογία εισοδήματος εταίρων
Δικηγορικών Εταιριών σε περίπτωση αποχώρησης ή εισόδου εταίρου κατά τη
διάρκεια μιάς οικονομικής χρήσης και γ) τη σχέση μεταξύ της Δικηγορικής
Εταιρείας και των Συνεργατών της, ως προς την εγκατάστασή τους στους
χώρους της Δικηγορικής Εταιρείας (όχι μίσθωση).
Θέμα 6ο: Συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Ο κ. Μπαχάς συνέταξε σχετικό αίτημα, το οποίο υπεγράφη και από τον Πρόεδρο
και εστάλει στη νέα Πρόεδρο του Α.Π. και ήδη Υπηρεσιακή Πρωθυπουργό.
Προφανώς, όμως, θα πρέπει να επανέλθουμε μετά τον σχηματισμό της νέας
Κυβέρνησης, οπότε η Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στον Α.Π.
Θέμα 7ο: Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού
Οι κ.κ. Ζέπος, Ποταμίτης και Σκουζός ανέλαβαν να συντάξουν οδηγίες προς τα
μέλη του ΣΔΕΕ για τη λειτουργία σχετικού link, στο οποίο τα μέλη θα
επικοινωνούν μεταξύ τους.
Θέμα 8ο: Θέματα που έθεσε ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος
Χατζηγιαννάκης (επιστολή του της 16.01.2014)
Στα θέματα αυτά απήντησε ο κ. Δ. Παρασκευάς. Ο κ. Μπαχάς απέστειλε τις
απαντήσεις του κ. Παρασκευά στον κ. Χατζηγιαννάκη.
Θέμα 9ο: Ανανεώσεις Συνδρομών των μελών ΣΔΕΕ με τη ΝΟΜΟΣ
Ο κ. Γεωργόπουλος επικοινώνησε σχετικά με τον κ. Τζωρτζόπουλο της ΝΟΜΟΣ
και ο τελευταίος απέστειλε τους νέους Κωδικούς για Δωρεάν πρόσβαση όσων
Δ.Ε. το δικαιούνται.
Ο κ. Μπαχάς ειδοποίησε τις δικαιούχους Δ.Ε. να
παραλάβουν το σχετικό φάκελο με τον κωδικό από τα γραφεία του κ.
Γεωργόπουλου.
Θέμα 10ο: Κατάλογος Διαιτητών προς τον ΔΣΑ
Ο ΔΣΑ εζήτησε και του στείλαμε τα ονόματα 18 Δικηγόρων, εταίρων Δ.Ε., στους
οποίους περιλαμβάνονται και όλα τα μέλη του Δ.Σ. μας που είναι γραμμένα στον
ΔΣΑ, για να περιληφθούν στον Κατάλογο Διαιτητών του ΔΣΑ που προβλέπονται
στο άρθρο 54 παρ. 7 του Νέου Δικηγορικού Κώδικα.
Θέμα 11ο: International Financial Law Conference IBA
Ο κ. Μπαχάς γνωστοποίησε σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ το Συνέδριο και τα
εκάλεσε να συμμετέχουν ως χορηγοί, εφόσον το επιθυμούν. Περαιτέρω
αποφασίστηκε όπως όλες οι Δ.Ε. μέλη του Δ.Σ. και κάποιες επιπλέον που θα
προτείνει ο κ. Δ. Παρασκευάς και που ασχολούνται με Banking Law
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συναποτελέσουν της Host Committee του Συνεδρίου και προσφέρουν και ένα
μεσημβρινό γεύμα.
Θέμα 12ο: Φορολογία Δικηγορικών Εταιρειών
Ο κ. Παρασκευάς ανέλαβε να διερευνήσει προς την Κυβέρνηση την πιθανότητα
να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των δικηγορικών εταιρειών και να
προσαρμοστεί ανάλογα το νέο θεσμικό πλαίσιο στο πλαίσιο της αρχής της
ισότητας, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι δυσμενείς επιπτώσεις από
τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Θέμα 13ο: Βασικές αλλαγές Κ.Πολ.Δικ.
Ο κ. Μπαχάς απέστειλε σε όλα τα μέλη ΣΔΕΕ κατάσταση με τις βασικές αλλαγές
του Κ.Πολ.Δικ. όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή.
Θέμα 14ο: Corporate Lawyers Forum
Ο ΣΔΕΕ δέχθηκε αίτημα να θέσει υπό την αιγίδα του το Corporate Lawyers
Forum που θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 30 Οκτωβρίου τ.ε.
Αποφασίστηκε να τους απαντήσουμε ότι ο ΣΔΕΕ διοργανώνει συνέδρια ή
ημερίδες μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, αλλά κατά παγία
πρακτική του δεν θέτει υπό την αιγίδα του οποιεσδήποτε εκδηλώσεις. Θα
ενημερώσει όμως ηλεκτρονικά τα μέλη του για το Συνέδριο προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τις συμμετοχές τους.
Θέμα

15ο:

Τρόποι περαιτέρω αποτελεσματικότητας
διαδικασίας λήψης αποφάσεων του ΔΣ.

λειτουργίας

και

Απεφασίσθηκε, όταν ο Γραμματέας μας λαμβάνει κάποιο ε-μαιλ, να στέλνει σε
όλα τα μέλη του ΔΣ με mail που να φαίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, εκείνοι δε
να απαντούν προς όλους, ώστε όλοι να βλέπουμε τι νομίζει ο καθένας για το
κάθε θέμα και να λαμβάνονται οι αποφάσεις δια πλειοψηφίας πολύ γρήγορα.
Θέμα 16ο: Αναβάθμιση του site του ΣΔΕΕ
Ο κ. Ζέπος ανέφερε ότι, για την αναβάθμιση του site του Συνδέσμου μας έλαβε
από την ΟΙΣΤΡΟΣ, που το κατασκεύασε, την ακόλουθη προσφορά:
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Οικονομική Προσφορά
Θέμα:

σχεδιασμός

δυναμικού

δικτυακού

τόπου

παρουσιάσεως

τού

ΣΔΕΕ

Κόστος:
1.

Δικτυακός τόπος δυναμικού περιεχομένου με δυνατότητα ενημερώσεως
κειμένων, φωτογραφιών, video κ.λ.π. σε μορφή responsive.
Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

€ 580,00

ΑΡΧΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
LINKS
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.

Εκπαίδευση των διαχειριστών για τον χειρισμό τού control panel (οι
πρώτες 2 ώρες άνευ χρεώσεως)

€15/ώρα

3.

SEO (βελτιστοποίηση δικτυακού τόπου) για την καλύτερη απόδοση στις
μηχανές αναζήτησης

Άνευ χρεώσεως

Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 40 ημέρες εφ’ οσον έχουν παραδοθεί όλα τα κείμενα και
φωτογραφίες ή άλλα γραφικά
Τρόπος Πληρωμής
Προκαταβολή 40% για την έναρξη εργασιών
Καταβολή 60% - Εξόφληση με την παράδοση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας τού
website
Σημειώσεις
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
Η προσφορά ισχύει για τριάντα (30) ημέρες
Για κάθε επιπλέον χρέωση που ενδεχομένως προκύπτει κατά την διάρκεια τού έργου ή μετά
την παράδοσή του θα αποστέλλεται αναλυτική Φόρμα Πρόσθετων Χρεώσεων
Η προσφορά ισχύει εφ’ όσον η ύλη παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή
Για κάθε διευκρίνιση θα είμαι στην διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,

Στράτος Χ’’Γιαννάκης
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Με προκαταβολή € 230. Το Δ.Σ. απεδέχθη ομόφωνα την προσφορά και την
προκαταβολή αυτή.
Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 22.10.2015
και ώρα 17:00 στο Γραφείο του ταμία του Δ.Σ. κου Δημήτρη Ζέπου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Μάριος Μπαχάς

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτρης Ζέπος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κορίτσας

Γρηγόρης Τιμαγένης

Δημήτρης Παρασκευάς

Βασίλης Αντωνόπουλος

Θεόδωρος Σκουζός

Στάθης Ποταμίτης

Σωτήρης Φέλιος
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