ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην

………………….………….……….…

σήμερα,

την

…………………..…….

οι

υπογεγραμμένοι, δηλαδή αφ' ενός μεν η Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», (Α.Μ. Δ.Σ.Α.
80431), με έδρα την Αθήνα, οδός Σκουφά, αρ.9 και δια του νομίμου
διαχειριστή της Αθανάσιου Κανελλόπουλου, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α.
8866), κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά, αρ.9, καλούμενη στο εξής
"εντολοδόχος", και αφ' ετέρου ο ………………., κάτοικος ……………………..,
οδός ……………. αριθμ. ……….., με αριθμό μητρώου ………, Α.Φ.Μ. ……………
και Δ.Ο.Υ. …………,

καλούμενος στο εξής "εντολέας", συμφώνησαν

αμοιβαία και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Α.

Ο εντολέας είναι ……………… (ιδιότητα) στην Ελληνική Αστυνομία. Ο

εντολέας διεκδικεί την καταβολή της διαφοράς των μισθολογικών του
αποδοχών από 1-8-2012, η οποία προέκυψε από την εφαρμογή των
αντισυνταγματικών διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 καθώς και την αναγνώριση των εφεξής καταβληθησομένων
αποδοχών του σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 2194-2195/2014 αποφάσεις
του ΣτΕ. Για την διεκπεραίωση της υπόθεσής του αυτής, καθώς και για την
διεκδίκηση κάθε άλλης απαίτησής του παρέχει την ειδική εντολή και
πληρεξουσιότητα προς την ως άνω εντολοδόχο Δικηγορική Εταιρία, όπως
αυτή νομίμως εκπροσωπείται, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.4 του Κώδικα
"περί Δικηγόρων", για να ενεργήσει δικαστικώς με την κατάθεση δικογράφων
που θα απαιτούνται, καθώς και (εξωδίκως και δικαστικώς) ό,τι πρέπει προς
ικανοποίηση των συμφερόντων τους στην παραπάνω υπόθεση.
Περαιτέρω δε, αναθέτει δια της παρούσης στην ως άνω εντολοδόχο
την εντολή να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον κάθε Δικαστικής
Αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου για τον επιτυχή τερματισμό της
ανωτέρω υπόθεσής του.
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Β.

Η αμοιβή της ανωτέρω Δικηγορικής Εταιρείας θα είναι ίση με το 3%,

πλέον ΦΠΑ, επί του όποιου ποσού τυχόν θα εκκαθαριστεί για τον εντολέα με
οποιονδήποτε τρόπο, με δικαστική απόφαση εν γένει, νομοθετική ή
κανονιστική ρύθμιση ή άλλη αιτία, ως ποσό αναδρομικής διαφοράς,
νομιμοτόκως, για το διάστημα από 1-8-2012 έως το χρόνο εξόφλησης του
ποσού. Επί τυχόν τμηματικής καταβολής των διεκδικούμενων ποσών το ως
άνω ποσοστό υπολογίζεται επί εκάστης τμηματικής καταβολής.
Ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στην εντολοδόχο
ποσού είκοσι (20) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για την σύνταξη, κατάθεση, επίδοση
της αγωγής και συζήτηση αυτής σε πρώτο και τυχόν δεύτερο βαθμό. Δεν
συμπεριλαμβάνεται στο προαναφερθέν ποσό το αναλογούν δικαστικό ένσημο
και τα έξοδα τυχόν λοιπών βαθμών δικαιοδοσίας, πλην της συζήτησης τυχόν
έφεσης καθώς και τα έξοδα εκτέλεσης.
Γ.

Σε

περίπτωση

ανακλήσεως της εντολής χωρίς

σπουδαίο

λόγο

οφειλόμενο σε μη υπαιτιότητα της εντολοδόχου Δικηγορικής Εταιρίας, ο
εντολέας θα οφείλει στην εντολοδόχο ολόκληρη τη συμφωνηθείσα αμοιβή,
ήτοι το ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ, επί του όποιου ποσού τυχόν θα
εκκαθαριστεί για τον εντολέα με οποιονδήποτε τρόπο, με δικαστική απόφαση
εν γένει, νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση ή άλλη αιτία.
Δια του παρόντος ο εντολέας δίδει την ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα στην εντολοδόχο Δικηγορική Εταιρία να καταθέτει κάθε
είδους αίτηση και δικόγραφο ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και αρχών,
να παρίσταται μέσω των συνεργατών της κατά τη συζήτηση αυτών, να ασκεί
οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να προβαίνει γενικώς σε κάθε απαιτούμενη
ενέργεια προς εκπλήρωση της εντολής.
Δ.

Ο εντολέας αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρες και ισχυρές και προς το

συμφέρον του γενόμενες όλες τις πράξεις της εντολοδόχου, απαλλάσσουν δε
αυτήν από σήμερα, με την παρούσα, από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές
έναντι οιουδήποτε.

2

Ο εντολέας ανέγνωσε ευκρινώς την παρούσα σύμβαση, που την θεωρεί
δίκαιη και γενόμενη προς το συμφέρον του και παραιτείται παντός
δικαιώματός του για τη διάρρηξη αυτού.
Σε πίστωση και απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν
συμφωνητικό σε δύο (2) αντίτυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθησαν,
υπογράφονται ως ακολούθως:

Ο εντολέας

Η εντολοδόχος εταιρεία
δια του διαχειριστή της
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