
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε, 
στα επί της οδού Βαλαωρίτου 4 γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας ΤΡ. Ι. 
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ, σε συνεδρίαση το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 
με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», το οποίο εξελέγη 
κατά τις Αρχαιρεσίες, που έλαβαν χώρα την 22α Σεπτεμβρίου 2010. 

Η συνεδρίαση προκλήθηκε με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος σε ψήφους 
υποψηφίου κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη και έλαβαν μέρος σε αυτήν οι ακόλουθοι 
εκλεγέντες σύμβουλοι: 

Από τις Δικηγορικές Εταιρείες Αθηνών, οι κ.κ. 

1. Ιωάννης Δρυλλεράκης
2. Δημήτρης Ζέπος
3. Νικόλαος Κανελλόπουλος
4. Τρύφων Κουταλίδης
5. Μάριος Μπαχάς
6. Λεωνίδας Γεωργόπουλος
7. Σωτήριος Φέλιος
8. Ιωάννης Χατζηπροδρόμου
9. Παναγιώτης Σκουρής

Από τις Δικηγορικές Εταιρείες Πειραιώς, ο κ. 

10. Γρηγόρης Τιμαγένης

Από τις Δικηγορικές Εταιρείες Θεσσαλονίκης, ο κ. 

11. Βασίλειος Αντωνόπουλος

Επομένως, παρίστανται και εκπροσωπούνται και οι ένδεκα εκλεγέντες για μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά ταύτα όλοι ανεξαιρέτως οι παριστάμενοι εξέλεξαν ομόφωνα, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του Καταστατικού, το ακόλουθο Προεδρείο: 

Πρόεδρο               :  τον κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη 
Αντιπρόεδρο        :  τον κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο 
Γενικό Γραμματέα:  τον κ. Μάριο Μπαχά 
Ταμία                     :  τον κ. Δημήτρη Ζέπο 

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και τα ακόλουθα: 



 
1. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η εισφορά εγγραφής νέων 

μελών ορισθεί σε € 200 (διακόσια) ανά μέλος, Δικηγορική Εταιρεία και η ετήσια 
συνδρομή καθορισθεί επίσης σε € 200 (διακόσια) ανά μέλος.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε, συμπληρωματικά στο θέμα αυτό, ότι όσα εκ των 
ιδρυτικών μελών έχουν ήδη καλύψει τα ανωτέρω ποσά εντός του έτους 2009, με 
καταβολή τους προς την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, να θεωρηθούν 
ταμειακώς ενήμερα και για όλο το τρέχον έτος 2010. 

 
2. Όπως εξουσιοδοτηθούν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, ο Αντιπρόεδρος κ. 

Νικόλαος Κανελλόπουλος και ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος, ενεργούντες καθένας 
μόνος του και δεσμεύοντες το Σωματείο με μόνη την υπογραφή καθενός εξ 
αυτών, ανοίξουν λογαριασμούς του Σωματείου σε τράπεζες της επιλογής τους 
και κινούν τους λογαριασμούς αυτούς, καταθέτοντες ή αναλαμβάνοντες εξ 
αυτών χρήματα, καθώς και εκδίδοντες εξ αυτών τραπεζικές επιταγές και 
δίδοντες εντολές μεταφοράς των χρημάτων σε άλλους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του Σωματείου ή τρίτων. 

 
3. Όπως ο Ταμίας κ. Δημήτριος Ζέπος μεριμνήσει για την έκδοση από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. του κατά νόμο ΑΦΜ του Σωματείου, και όσων άλλων φορολογικών 
στοιχείων απαιτούνται για τη σύννομη λειτουργία του, υπογράφων κάθε 
απαιτούμενο σχετικό έγγραφο, με έδρα του Σωματείου στα γραφεία της 
Δικηγορικής Εταιρείας του Προέδρου του, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, επί 
της οδού Βουκουρεστίου αριθ. 25 στην Αθήνα, καθώς και εξουσιοδοτώντας 
οιονδήποτε τρίτο για το σκοπό αυτό. 

 
4. Ειδικότερα, όπως εξουσιοδοτηθούν οι κ. Γεώργιος Τσαμίλης, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 

341607/2006 και/ ή κ. Ιωάννης Κανταρτζής του Μιχαήλ, κάτοχος ΑΔΤ ΑΗ 
587872/2009, και/ ή κ. Κωνσταντής Χρήστος, κάτοχος ΑΔΤ Φ 368123/2001, 
άπαντες κάτοικοι στη διεύθυνση Κατεχάκη 75 και Κηφισίας, Αθήνα, καθώς και ο 
κ. Ελευθέριος Κονσολάκης, κάτοχος ΑΔΤ ΑΑ 112793/2005, κάτοικος στη 
διεύθυνση Αριστείδου 181, Καλλιθέα, να προβούν σε κάθε απαιτούμενη 
ενέργεια για τη λήψη ΑΦΜ για το Σωματείο, καθώς και για την πρώτη θεώρηση 
των  βιβλίων και στοιχείων του.  

 
5. Όπως ο Ταμίας κ. Δημήτριος Ζέπος μεριμνήσει για τις σφραγίδες του 

σωματείου, στρογγυλές και επίπεδες, τόσο στην ελληνική γλώσσα, όσο και τις 
αντίστοιχες ξενόγλωσσες, με όσα στοιχεία απαιτείται αυτές να περιέχουν για 
τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. 

 
6. Όπως ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος φροντίσει για τη 

συγκέντρωση όλων των Δικηγορικών Εταιρειών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 
στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους της 
χώρας, πλην των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.  
Αντιστοίχως δε ο κ. Γρηγόριος Τιμαγένης όπως φροντίσει να συγκεντρώσει τις 
Δικηγορικές Εταιρείες του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και ο κ. Βασίλειος 
Αντωνόπουλος τις Δικηγορικές Εταιρίες του Δικηγορικού Συλλόγου 
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Θεσσαλονίκης. Ώστε, στη συνέχεια, να προσκληθούν από το Προεδρείο όλες οι 
Δικηγορικές Εταιρείες της χώρας για να δηλώσουν κατά πόσον επιθυμούν την 
εγγραφή τους στο σωματείο. 

 
7. Όπως συνταχθεί, με μέριμνα του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα, και 

αποσταλεί σε όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, 
επιστολή, με την οποία να τους γνωστοποιείται η συγκρότηση σε σώμα του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας. 

 
8. Όπως συνταχθεί, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, Ανακοίνωση της 

συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, την 
οποία ο κ. Παναγιώτης Σκουρής θα φροντίσει να στείλει στις διευθύνσεις όλων 
των νομικών περιοδικών, για να δημοσιευθεί σε αυτά. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 
 

 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Νικόλαος Κανελλόπουλος 
 
 

 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 
 
 

 

Μάριος Μπαχάς Δημήτρης Ζέπος 
 
 

 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

 
 
 

 

Τρύφων Κουταλίδης  
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Λεωνίδας Γεωργόπουλος  
 
 
 

 

Σωτήριος Φέλιος  
 
 
 

 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου  
 
 
 

 

Παναγιώτης Σκουρής  
 
 
 

 

Γρηγόρης Τιμαγένης  
 
 
 

 

Βασίλειος Αντωνόπουλος  
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