56ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:30 συνήλθε στα επί της
οδού Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας
«ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»,
κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα από τα μέλη οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος
Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Νίκος Κορίτσας, Στάθης
Ποταμίτης, Σωτήρης Φέλιος και Βασίλης Αντωνόπουλος.
Από την συνεδρίαση απουσιάζει το μέλος Δημήτρης Παρασκευάς λόγω απουσίας
του στο Λονδίνο, οποίος και ζήτησε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση με
τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η τηλεδιάσκεψη –πέραν του
ότι δεν προβλέπεται από το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατ’
οικονομίαν χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται – δεν είναι το κατάλληλο
μέσο για συμμετοχή του στην συγκεκριμένη συνεδρίασή του.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 16.11.2015 και 19.01.2016
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 16.11.2015 και 19.01.2016 από όλα τα
παρόντα μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Παραίτηση Γραμματέως
Το Δ.Σ εξέτασε το θέμα της παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα, η οποία
τέθηκε στη διάθεσή του, και παρακάλεσε να ανακληθεί διότι δεν την
αποδέχεται. Το Δ.Σ. ομοφώνως αποδέχθηκε ότι καλώς δεν συνετάγησαν
πρακτικά στη συνεδρίασή του της 10.12.2015 επειδή η συνεδρίαση αυτή
αναλώθηκε σε εγερθέν ζήτημα εκτός ημερησίας διατάξεως, πολύ περισσότερο
δε διότι η συζήτηση του θέματος δεν συνάδει με το πνεύμα που διέπει τις
συνεδριάσεις, τις σχέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την
ευπρέπεια των εκφράσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας κατά παράκληση του Δ.Σ. ανακάλεσε την παραίτησή του
την οποία δεν απεδέχετο το Δ.Σ. Προς άρση πάσης αμφιβολίας ο κ. Μάριος
Μπαχάς επανεκλέγεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα και αναλαμβάνει τα
καθήκοντά του επανασυγκροτουμένου ως προς αυτό του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Θέμα 3ο: Εγγραφή μέλους
Το Δ.Σ. ομόφωνα απεφάσισε την εγγραφή της Δ.Ε. «Φατούρος Λαμπρόπουλος»
ως νέο μέλος του ΣΔΕΕ.

Θέμα 4ο: Συνέδριο για τον νέο Κ.Πολ.Δικ.
Εκ μέρους της ομάδας εργασίας, που συνεστήθη υπό τον συντονισμό του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, ο συνάδελφος κ. Βασίλης
Κωνσταντινίδης ανέπτυξε το σχεδιασμό και το πρόγραμμα του Συνεδρίου για τη
νέα Πολ. Δικ. Ημερομηνία του Συνεδρίου προκρίνεται κατ’ αρχήν η 25η Μαΐου
2016.
Το Δ.Σ. ευχαρίστησε την ομάδα για την επιτυχή διεκπεραίωση της εντολής της.
Η ομάδα αποτελείται από τους κ.κ. Β. Κωνσταντινίδη, Σ. Πανουτσόπουλο, Κ.
Παπαδιαμάντη, Δ. Τσώνη, Ν. Χριστοφορίδη, Κ. Σαράντη, Ι. Τιμαγέννη, Γ.
Λογοθέτη και Ε. Ιερέως.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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