ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα ……/……/2018 , .. κάτωθι υπογεγραμμέν..
………………………………..
……………………..,
TK……….,

οδός

του

…………………,

……………..,

ΑΜΣ…………….….…….κάτοχος

αριθμός
του

κάτοικος
…………,

με

αριθμό

…………………. Δελτίου Ταυτότητας, τηλ. ……………………, ΑΦΜ:
……………………….. της Δ.Ο.Υ. ……………………………, δια του
παρόντος και προκειμένου να διεκδικήσω δικαστικώς ή με κάθε νόμιμη
ενέργεια, την καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο του ποσού των
μειώσεων που έχω υποστεί δυνάμει του Ν. 3865/2010 (επιβολή ΕΑΣ) και
των νόμων Ν. 4051/2012 και 4093/2012 (κατάργηση δώρων ,
επιδομάτων και επιβολή κρατήσεων) εξουσιοδοτώ και αναθέτω
εργολαβικά στον:
Κωνσταντίνο

Παραγιουδάκη

του

Μανούσου,

Δικηγόρο

(ΑΜ/ΔΣΑ 32987) και κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 78, ΤΚ
10678, τηλ 210.3802248 και 6936.997767 όπως προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για τη διεκδίκηση των χρηματικών ποσών για την ανωτέρω
αιτία, είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως, με δικαίωμα να παρίσταται αντί
εμού και για λογαριασμό μου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιασδήποτε
δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, με δικαίωμα
να ασκήσει αιτήσεις, εξώδικα, αγωγές και ένδικα μέσα, καθώς και να
παραιτείται από ήδη ασκηθείσες αγωγές ή ένδικα μέσα κατά περίπτωση
καθώς και να προβεί μετά την έκδοση θετικής απόφασης, στις
κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθεί σε λογαριασμό μου από
τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του κράτους, το ποσό που θα
δικαιούμαι.
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Περαιτέρω παρέχεται η εντολή στον ως άνω Δικηγόρο να
παρακρατήσει ως αμοιβή του ποσοστό τέσσερα τοις εκατό πλέον ΦΠΑ
(4% + ΦΠΑ) από κάθε ποσό που τυχόν εισπράξω από την προκείμενη
αιτία, σε περίπτωση δε επίλυσης της επίδικης διαφοράς με νομοθετική
ρύθμιση δικαιούται ποσό δύο τοις εκατό πλέον ΦΠΑ (2%+ΦΠΑ). Σε
περίπτωση, όμως, που το αίτημά δεν γίνει δεκτό και δεν μου
καταβληθούν αναδρομικά, ουδεμία αμοιβή οφείλω στον εντολοδόχο
δικηγόρο.
Ο εντολέας αναγνωρίζει ως έγκυρες και απρόσβλητες και ως
γενόμενες αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον του, όλες τις
ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου, τις σχετιζόμενες με την παρούσα
σύμβαση και εις ουδεμία αντίθετη ενέργεια πρόκειται να προβεί (ο
εντολέας) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του εντολοδόχου
δικηγόρου.
Επίσης, ο εντολοδόχος δικηγόρος μπορεί να διορίζει και άλλους
Δικηγόρους κατά την κρίση του, τόσο κατά την δικάσιμο που θα
προσδιοριστεί η αγωγή μου, όσο και για τις μετ’ αναβολή συζητήσεις
αυτής.
Η παραπάνω εντολή είναι ανέκκλητη, δεδομένου ότι αφορά και το
συμφέρον του εντολοδόχου. Αν παρά ταύτα ο εντολέας για οποιοδήποτε
λόγο, υπαίτιο ή ανυπαίτιο ανακαλέσει την εντολή του υποχρεούται στην
καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε ευκρινώς το
περιεχόμενό του και υπογράφεται ως κατωτέρω από αμφότερους τους
συμβαλλομένους.
Ο Εντολέας

Ο Εντολοδόχος Δικηγόρος
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