103ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Στάθη
Ποταμίτη.
Παρόντα τα μέλη ΔΣ κκ.: Στάθης Ποταμίτης, Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Κωνσταντίνος
Λαμπαδάριος, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αλέξανδρος Μεταλληνός, Πέτρος Φραγκίσκος, Νίκος
Κορίτσας, Θεόδωρος Σκουζός και Στέφανος Χαρακτινιώτης.
Απόντα τα μέλη ΔΣ κκ Νικόλας Κανελλόπουλος και Σωτήριος Φέλιος
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα θέματα της
Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Οργανωτικά θέματα Συνδέσμου
Επί του θέματος αυτού συζητήθηκαν τα κάτωθι:
α) Θέματα ψηφιακής παρουσίας του ΣΔΕΕ: Μετάφραση ιστοσελίδας και ολοκλήρωση
καταστατικού
Τα Μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν ότι σε συνέχεια τελικών διορθώσεων επιμέλειας, το
Καταστατικό του Συνδέσμου έχει μεταφρασθεί στα αγγλικά και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του. Το ΔΣ ευχαρίστησε τους κκ. Θεόδωρο Σκουζό και Κωνσταντίνο Βουτεράκο
για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την ολοκλήρωση του έργου.
β) Ενέργειες για οικονομικές εκκρεμότητες μελών.
Ο Ταμίας του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις
οικονομικές εκκρεμότητες των μελών αναφορικά με τις συνδρομές για το τρέχον έτος
γ) Εκδηλώσεις ΣΔΕΕ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Στάθης Ποταμίτης εισηγήθηκε τη διοργάνωση τριών (3) virtual
εκδηλώσεων με τις εξής θεματικές:
1. Ενημέρωση των μελών του ΣΔΕΕ σχετικά με τα συμπεράσματα των επιτροπών που
έχει συστήσει το ΔΣ (Οκτώβριος 2020)
2. Ετήσια Γενική Συνέλευση (Νοέμβριος 2020)
3. Παρουσίαση συστημάτων και άλλων εργαλείων νέας τεχνολογίας για την
υποστήριξη της εργασίας των δικηγόρων (Δεκέμβριος 2020).
Προς το σκοπό αυτό υπέβαλε αναλυτική παρουσίαση (η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως
Παράρτημα 1) σχετικά με:


Αντικείμενο Προτεινόμενων Εκδηλώσεων



Πλάνο Εκδηλώσεων



Ανάλυση Ενεργειών



Συνοπτικός Πίνακας Προσφορών



Σχόλια σχετικά με τις Προσφορές



Ανάλυση Προσφορών για 3 virtual events



Συνολικό Κόστος Προτεινόμενων Εταιρειών

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή των ανωτέρω
τριών εκδηλώσεων, ενώ προέκρινε την ανάθεση διεξαγωγής των τριών εκδηλώσεων στην
εταιρεία Boussias, κρίνοντας την συνολική προσφορά ως την συμφερότερη για το ΣΔΕΕ.
Θέμα 2ο: Συνέχιση επιχορήγησης ΟΠΕΜΕΔ
Επ’ αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη, τα Μέλη συζήτησαν την ανάγκη συνέχισης
επιχορήγησης του ΟΠΕΜΕΔ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ ότι ο κ. Νικόλας
Κανελλόπουλος ζήτησε την αναβολή λήψης απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος,
αίτημα που έγινε δεκτό από τα παριστάμενα Μέλη και αποφασίσθηκε να τεθεί ως θέμα
στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ. Κατά τη συζήτηση του εν λόγω
θέματος, τα παριστάμενα Μέλη ΔΣ (με εξαίρεση τον κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη, ο οποίος
εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη μετά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος) εξέφρασαν τη θέση ότι
το ποσό επιχορήγησης του ΟΠΕΜΕΔ για το τρέχον έτος (2020), θα πρέπει να καταβληθεί
κανονικά, ενώ ως προς την επόμενη χρονιά θα πρέπει να επανεξετασθεί όλο το πλαίσιο
επιχορηγήσεων σε οργανισμούς διαμεσολάβησης όπως ο ΟΠΕΜΕΔ.

Θέμα 3ο: Εγγραφές νέων Μελών
Εγκρίνεται η εγγραφή α) της δικηγορικής εταιρείας «ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
έδρα την Ερμούπολη Σύρου (Εμμ. Ροΐδη 13) και β) της δικηγορικής εταιρείας «PRIMIUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΤΣΙΟΥ» με έδρα την
Θεσσαλονίκη (Αγ. Μηνά 4).

Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 09.09.2020 και ώρα
18:00 -20:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ποταμίτης

Πέτρος Φραγκίσκος

Στέφανος Χαρακτινιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Μεταλληνός

Nίκος Κορίτσας

Κωνσταντίνος Βουτεράκος

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Θεόδωρος Σκουζός
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