
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………………… 2018 οι κατωτέρω 

υπογεγραμμένοι αφ’ ενός η Ευρυδίκη Κουταβά, δικηγόρος Πειραιά (ΑΜΔΣΠ: 1753), 

εταίρος και διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΛΟΣ 

- ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία για τις διεθνείς της σχέσεις χρησιμοποιεί τον 

τίτλο «BOURLOS – KOUTAVA & PARTNERS LAW FIRM», η οποία διατηρεί την έδρα 

της στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15, Αθήνα, η οποία καλείται ως «η 

Εντολοδόχος», και αφ’ ετέρου ο/η 

………………………………………………………………………………………..…………………………….., 

του ……………………………., με ΑΦΜ ………………………………………………………………….…., 

ηλεκτρονική διεύθυνση:…………………………………… και τηλ. 

………………………………………, συνταξιούχος, που θα καλείται του λοιπού «ο Εντολέας» 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

 

Α. Ο/H δεύτερoς/η των συμβαλλομένων, που θα καλείται στη συνέχεια χάριν 

συντομίας ως «ο/η Εντολέας», επιθυμεί να προβεί σε άσκηση αγωγής για την 

αναδρομική διεκδίκηση για την χρονική περίοδο είτε από τον Ιανουάριο του 2013 είτε 

από τον Ιούνιο του 2015, προσαρμοζόμενη αναλόγως κατά περίπτωση, αφ’ ενός των 

περικοπών που έχουν λάβει χώρα στην μηνιαία κύρια ή/και επικουρική σύνταξή του, 

δυνάμει των μνημονιακών διατάξεων των Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012, αφ’ 

ετέρου των Δώρων Εορτών και των Επιδομάτων Αδείας, που έχουν καταργηθεί από 

την 1-1-2013 και εφεξής, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4093/2012. Με την 

παρούσα, ο Εντολέας, αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων, «Εντολοδόχο» και 

τη Δικηγορική Εταιρεία τη ρητή εντολή και την εξουσιοδότηση να ασκήσουν ενώπιον 

παντός αρμοδίου Δικαστηρίου αγωγή κατά του  Ελληνικού Δημοσίου επί της εν λόγω 

υποθέσεως, με σκοπό την αναδρομική διεκδίκηση των ως άνω μνημονιακών 

περικοπών και καταργήσεων.  

 

Β. Τη διεκπεραίωση της ως άνω υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος υπό τους 

εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη και, 

συγκεκριμένα:  

Ο Εντολοδόχος α) λαμβάνει σήμερα το ποσό των Σαράντα Ευρώ (40,00 Ευρώ), ως 

δικαστική δαπάνη, στην οποία περιλαμβάνονται έξοδα υπολογισμού της δικαιούμενης 



 

παροχής, σύνταξης, κατάθεσης και επίδοσης της αγωγής και αφορά πέραν των 

προαναφερομένων τις δαπάνες εκδίκασης της υπόθεσης και στους τρεις βαθμούς 

δικαιοδοσίας, ήτοι ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, των Διοικητικών 

Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόδειξη δε καταβολής του εν λόγω 

ποσού αποτελεί το παρόν.  

β) θα λάβει από τον/την άνω Εντολέα του ως καθαρή αμοιβή του το ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), πλέον ΦΠΑ, επί του συνολικού ποσού 

που θα επιδικάσει το αρμόδιο Δικαστήριο σε περίπτωση αίσιας έκβασης της 

υποθέσεως, κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως ή επί του ποσού που θα 

εισπράξει ο Εντολέας κατόπιν εξωδικαστικής επίλυσης της υπόθεσης του, με 

οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτή επέλθει, ήτοι και ενδεικτικά κατόπιν εξωδικαστικού 

συμβιβασμού ή κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης.  

 

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης ο εντολοδόχος δεν θα δικαιούται 

αμοιβής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           Για την Εντολοδόχο                                                 Ο/Η Εντολέας 

           Ευρυδίκη Κουταβά   

 

                      

 


