Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Oι κάτωθι συµβαλλόµενοι, αφενός
µε ΑΦΜ

∆ΟΥ

…………..

, κάτοικος

, οδός

και αφετέρου α) ο ∆ηµήτρης Περπατάρης

του Σπυρίδωνος (ΑΜ ∆ΣΑ 18443), κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 51 και β) η
Βιολέττα Α. Βασιλάκου, ∆ικηγόρος Αθηνών µε ΑΜ ∆ΣΑ 16326, κάτοικος Αθηνών,
οδός Αµερικής αρ. 15 συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
ακόλουθα:

1.

Ο αφενός συµβαλλόµενος, καλούµενος στο παρόν, χάριν συντοµίας

«Εντολέας» µε το παρόν δίδει εντολή στους αφετέρου συµβαλλόµενους,
καλούµενους στο παρόν, χάριν συντοµίας, «∆ικηγόροι», να χειρισθούν την υπόθεση
αγωγών του κατά των ΝΠ∆∆ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ, µε την οποία να διεκδικείται
η καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί στις περικοπές της απονεµηθείσας σύνταξής του
(κύριας και επικουρικής) δυνάµει των διατάξεων των Ν. 4051/2012 και Ν.
4093/2012.
2.

Η αµοιβή των δικηγόρων θα είναι δύο τοις εκατό (2%) πλέον Φ.Π.Α,

αφαιρουµένων όµως των καταβληθέντων στους ∆ικηγόρους εξόδων, και το ως άνω
ποσοστό επί παντός ποσού (κεφαλαίου, τόκων και εξόδων) που θα καταβληθεί µετά
την άσκηση της αγωγής µε οποιονδήποτε τρόπο και ενδεικτικά είτε σε εκτέλεση
δικαστικής απόφασης, είτε εξωδίκως, είτε κατόπιν συµβιβασµού στον ως άνω
«Εντολέα».
3.

Τα έξοδα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης (κοινοποιήσεις, γραµµάτιο

παράστασης, ένσηµα κλπ) βαρύνουν τον Εντολέα. Για την κάλυψη των ανωτέρω
εξόδων, πλην του δικαστικού ενσήµου, ο Εντολέας προκατέβαλλε στους ∆ικηγόρους
το ποσό των εκατό Ευρώ (100,00 €).
4.

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

συµφέρον του τις γενόµενες όλες τις πράξεις των ∆ικηγόρων, απαλλάσσει δε αυτούς
από τώρα από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε.
5.

Οι ∆ικηγόροι έχουν υποχρέωση να υπερασπίσουν την υπόθεση ως την έκδοση

οριστικής απόφασης στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας. Για τους επόµενους βαθµούς
δικαιοδοσίας θα γίνει ξεχωριστή συµφωνία η οποία θα αφορά τα έξοδα, ενώ η αµοιβή
συµφωνείται να παραµείνει στο ποσοστό 2% επί του καταβλητέου ποσού. ∆εν
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περιλαµβάνεται επίσης στην παρούσα συµφωνία η ανάληψη υπεράσπισης τυχόν
άλλων δικαστικών υποθέσεων που ενδεχόµενα θα γεννηθούν µε αφορµή την υπόθεση
αυτή.
6.

Ο Εντολέας δήλωσε ότι παρέχει στους αφετέρου συµβαλλόµενους

∆ικηγόρους την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να εισπράξουν από το
αντίδικο τις παραπάνω απαιτήσεις του και αφού παρακρατήσουν την ως άνω
συµφωνηθείσα αµοιβή τους, να αποδώσει αµέσως το υπόλοιπο σε αυτόν.

Το παρόν δύναται να τροποποιηθεί αποκλειστικώς και µόνον εγγράφως,
αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου ακόµα και του όρκου.

Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό εργολαβικής διεξαγωγής δίκης και
εκχωρητήριο σε τέσσερα (4) αντίτυπα, για να λάβει καθένα των συµβαλλοµένων
µερών από ένα πρωτότυπο και το άλλο να υποβληθεί όπου απαιτείται, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, το περιεχόµενό του υπογράφεται νόµιµα ως έπεται
από τους συµβαλλοµένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εντολέας

Οι ∆ικηγόροι
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