ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΓΙΚΗΣ

Σηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα …………….................... (εκεξνκελία), νη θάηωζη
ζπκβαιιόκελνη, αθελόο ν Αθανάσιος Χαριστός ηνπ Ιωάννη, θάηνηθνο
Θεζζαινλίθεο, επί ηεο νδνύ Τζηκηζθή αξ. 2, Γηθεγόξνο, κε Α.Μ. Γ.Σ.Θ. 7219 θαη
Α.Φ.Μ. 061384300 (Γ.Ο.Υ. Α΄ Θεζζαινλίθεο) θαινύκελνο εθεμήο «Γικηγόρος»
θαη αθεηέξνπ ν/ε ………………………………………………… ηνπ ……………………….,
θάηνηθνο ………………………………., επί ηεο νδνύ ..................................... αξ.
......... θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζκ. ……………… δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κε Α.Φ.Μ .……………………..... (Γ.Ο.Υ.………….................…)
θαινύκελνο/ε ζην εμήο «Δντολέας»
ζπκθώλεζαλ από θνηλνύ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα:
1. Ο/Η Δληνιέαο ηπγράλεη κόληκν ζηέιερνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Γηα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο ν/ε ίδηνο/-α δίδεη ηελ εληνιή ζην Γηθεγόξν λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαγθαία ή επωθειή πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα
επηδηθαζζνύλ ππέξ ηνπ/ηεο Δληνιέωο ωο απνδεκίωζε νη κε θαηαβιεζείζεο
απνδνρέο, ηηο νπνίεο ν/ε ηειεπηαίνο/-α δηθαηνύηαη γηα ηελ εθηέιεζε λπρηεξηλώλ
ππεξεζηώλ θαζ’ ππέξβαζε ηωλ νξίωλ πνπ ηίζεληαη ζηηο εθαξκνζηέο δηαηάμεηο
λόκωλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεωλ (ηδίωο ηελ Κ.Υ.Α. 8000/32/233-α’/16-3-2018
Φ.Δ.Κ. Β΄ 1302/13-4-2018). Ο Γηθεγόξνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέωζε λα
δηεθδηθήζεη ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ηεο Δληνιέωο ηηο ωο άλω
απνδνρέο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή λόκηκε αμίωζή ηνπ/ηεο, δηα ηεο άζθεζεο
αγωγήο θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαη λα
δηελεξγήζεη όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
επηδίθαζή ηνπο ππέξ ηνπ/ηεο Δληνιέωο, είηε απηνπξνζώπωο, είηε κε ζρεηηθέο
εληνιέο θαη νδεγίεο απεπζπλόκελεο πξνο ζπλεξγάηεο ηνπ δηθεγόξνπο.
2. Η ακνηβή ηνπ Γηθεγόξνπ ζπκθωλείηαη λα θαηαβιεζεί ζε πεξίπηωζε ζεηηθήο
έθβαζεο ηεο δίθεο, ήηνη επηδίθαζεο νπνηνπδήπνηε πνζνύ ππέξ ηνπ/ηεο Δληνιέωο.
Η ακνηβή αλέξρεηαη ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10,00 %) επί ηνπ ζπλνιηθνύ
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πνζνύ πνπ ζα επηδηθαζζεί ππέξ ηνπ/ηεο Δληνιέωο, πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο
Φ.Π.Α. Ο/Η Δληνιέαο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηελ ακνηβή ζην Γηθεγόξν θαηά ην
ρξόλν ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, κε ηελ νπνία ζα επηδηθαζζνύλ ππέξ
ηνπ/ηεο πξώηνπ/-εο νη δηεθδηθνύκελεο απνδνρέο. Πξνο απόδεημε ηεο θαηαβνιήο
ηεο ακνηβήο, ν/ε Δληνιέαο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζεο λόκηκνπ
παξαζηαηηθνύ.
3. Ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζεωξνύλ ηελ ακνηβή εύινγε θαη δίθαηε.
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πιεξεμνπζηόηεηα κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγωγήο.
4. Ο/Η Δληνιέαο δελ επηβαξύλεηαη κε θακία άιιε δαπάλε ζρεηηθή κε ηε δηθαζηηθή
δηεθδίθεζε έωο θαη ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο πνπ πξόθεηηαη λα
εθδνζεί.
5. Γηα ηεο παξνύζαο ν/ε Δληνιέαο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε πιεξεμνπζηόηεηα ζην
Γηθεγόξν λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή θαη εμώδηθε πξάμε απαηηεζεί
πξνο ηθαλνπνίεζε ηωλ ζπκθεξόληωλ ηνπ/ηεο Δληνιέωο, θαζώο θαη λα εηζπξάηηεη
απεπζείαο από ην Διιεληθό Γεκόζην ην αλαινγνύλ ζε απηόλ πνζό εξγνιαβηθήο
ακνηβήο, ε νπνία εθρωξείηαη ζην Γηθεγόξν, πνπ θαζίζηαηαη έηζη ζπλδηθαηνύρνο
ηεο ζρεηηθήο κειινληηθήο απαίηεζεο. Τπρόλ δηθαζηηθή δαπάλε πνπ ζα επηδηθαζζεί
από ην αξκόδην Γηθαζηήξην εθρωξείηαη επίζεο ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω.

Η παξνύζα ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) πξωηόηππα αληίηππα δύν (2) εθ ηωλ νπνίωλ
έιαβε ν Γηθεγόξνο θαη έλα (1) ν/ε Δληνιέαο.

Ο/Η Δντολέας

Ο Γικηγόρος

(Ολνκαηεπώλπκν θαη Υπνγξαθή)
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