ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Μυτιλήνη ..../..../2009. Με τη σύνταξη και την υπογραφή του
παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού, επικυρώνεται συµφωνία µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών που αναφέρονται παρακάτω, για το αντικείµενο
της συµφωνίας που περιγράφεται στη συνέχεια και µε τους όρους που
ακολουθούν :
I. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ :
1) Από το ένα µέρος η Δικηγόρος Μυτιλήνης Ελένη Καλλιπολίτη
του Φωτίου, (διεύθυνση γραφείου Κοµνηνάκη 20 - Μυτιλήνη, τηλ.
22510-20293, 22510-32748 FAX 22510-37933).
2) Από το άλλο µέρος ο/η παρακάτω υπογεγραµµένος/η
καθηγητής/τρια Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου.
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Αντικείµενο της συµφωνίας είναι :
H δικαστική αναδροµική διεκδίκηση (από 1-5-2007 µέχρι σήµερα
και εφεξής) της µηνιαίας πάγιας αποζηµίωσης ποσού 300,00 ευρώ, που
χορηγήθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3554/2007
(εξουσιοδοτική διάταξη) µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/38272/0022/28-62007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής στους υπαλλήλους
του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, ως κίνητρο
προσέλκυσης και παραµονής στο χώρο ευθύνης του εν λόγω
Υπουργείου.
ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Οι όροι της συµφωνίας είναι οι ακόλουθοι:
1) H δικηγόρος Ελένη Καλλιπολίτη αποδέχεται την εντολή και την
πληρεξουσιότητα των αφ’ ετέρου συµβαλλοµένων, να επιδιώξουν
δικαστικώς µε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής, να
καταβληθεί στους αφ’ ετέρου συµβαλλόµενους η µηνιαία πάγια
αποζηµίωση ποσού 300,00 ευρώ, που χορηγήθηκε κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 3 του Ν. 3554/2007 κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα.
Η ανωτέρω δικηγόρος, έχει το δικαίωµα να συνεργάζεται µε
οποιοδήποτε άλλο δικηγόρο χωρίς όµως να µεταβάλλονται σε βάρος
των αφετέρου συµβαλλοµένων, οι παρακάτω οικονοµικοί όροι.
2) Σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως της δίκης συµφωνείται
αµοιβή της ως άνω εντολοδόχου δικηγόρου Ελένης Καλλιπολίτη, σε

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των επιδικασθέντων χρηµατικών
ποσών («µικτά - ακαθάριστα»). Η ίδια αµοιβή ισχύει και σε περίπτωση
που η χρηµατική διεκδίκηση καταβληθεί µε εξώδικο συµβιβασµό ή µε
κυβερνητική ρύθµιση εφ΄όσον η εντολοδόχος δικηγόρος έχει συντάξει
και καταθέσει την σχετική αγωγή.
Ρητά συµφωνείται ότι η ανωτέρω δικηγόρος ή ο υπό αυτής
υποδεικνυόµενος συµπληρεξούσιος ή υποκατάστατος, αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να διεξάγουν την δίκη µέχρι τελεσιδικίας χωρίς εν
αποτυχία να λάβει αµοιβή ούτε αυτή ούτε ο κατά τον αυτό ή άλλο
βαθµό συµπληρεξούσιος ή υποκατάστατος.
3) Το ποσοστό της αµοιβής δέκα (10%) τοις εκατό στο
επιδικασθέν ακαθάριστο ποσό, οι αφετέρου συµβαλλόµενοι το εκχωρούν
και µεταβιβάζουν όλο και χωρίς δικαίωµα ανάκλησης στην
συµβαλλόµενη δικηγόρο µαζί µε την εντολή και πληρεξουσιότητα να το
εισπράξει απ’ ευθείας από τη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ή από οποιαδήποτε
άλλη αρµόδια υπηρεσία ή ταµείο.
Προς τη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ή σε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια
υπηρεσία ή ταµείο, δίνουν από τώρα και χωρίς δικαίωµα ανάκλησης την
εντολή, το ποσοστό αυτό να το πληρώσει κατ’ ευθείαν στη δικηγόρο ή
στο νόµιµο εκπρόσωπό της, µετά την θεώρηση του οικείου τακτικού
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής.
Οι εντολοδότες δεν µπορεί να διαθέσουν υπέρ εαυτών το ποσό της
ως άνω συµφωνηθείσας αµοιβής, διότι αυτό εκχωρείται µε το παρόν στην
συµβαλλόµενη δικηγόρο, ούτε είναι δυνατόν να συµβιβασθούν ή να
καταργήσουν δίκη χωρίς τη συναίνεση της εντολοδόχου δικηγόρου, η
οποία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα
για δικό της λογαριασµό για το ποσοστό που εκχωρείται σε αυτή.
Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα εντολή είναι ανέκκλητη.
Οι συµβαλλόµενοι διάβασαν την παρούσα συµφωνία, την
αποδέχθηκαν και την υπογράφουν όπως ακολουθεί :
TA ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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