
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 
Στην Αθήνα σήμερα την …./…./201… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφ’ ενός ο Βάϊος Π. Σκαμπαρδώνης, Δικηγόρος Αθηνών με (Α.Μ./ ΔΣΑ: 20538), 

κάτοικος Αθηνών, οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, αριθμός 143, Α.Φ.Μ. 027567919, ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών 

ο οποίος θα ονομάζεται «εντολοδόχος» και  

Αφετέρου … …………..………… ………………………… του ……………..……, 

κάτοικος …..………..……, οδός……………………., αριθμός ……., με Α.Δ.Τ. ΕΛ.ΑΣ. 

….………………., Α.Φ.Μ. ………………… και Δ.Ο.Υ ……….………...…, που υπηρετεί 

……………………………………………… και ο/η οποίος/α θα ονομάζεται με το παρόν 

«εντολέας», συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν ρητά κι ανεπιφύλακτα τα κάτωθι:  

1) Δια του παρόντος ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναθέτει στον πρώτο τη δια της 

άσκησης αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου νομική διεκδίκηση από το 

Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη της αναδρομικής καταβολής των επιδομάτων δώρων 

(Χριστουγέννων και Πάσχα) και αδειών που αναλογούν στα έτη 2016 έως 2018. 

2) Ο πρώτος συμβαλλόμενος – εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει, είτε 

μόνος του είτε με συνεργάτες που ο ίδιος θα ορίσει, σε κάθε απαιτούμενη δικαστική ή 

εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου ή ενώπιον κάθε Αρχής για την επιτυχή 

διεκπεραίωση της υπόθεσης που του αναθέτει ο δεύτερος και αναλαμβάνει να προβεί σ’ όλες 

τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για τη νόμιμη εκπροσώπηση του ως άνω εντολέα του 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.  

3) Ως δικηγορική αμοιβή του πρώτου των συμβαλλομένων ορίζεται ποσοστό 3% (πλέον 

του αναλογούντος ΦΠΑ) επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού πλέον των νομίμων 

τόκων που ήθελε δικαιωθεί και λάβει ο δεύτερος των συμβαλλομένων. Ο εντολέας θεωρεί 

την εν λόγω αμοιβή νόμιμη, εύλογη και δίκαιη. Το ποσό της ως άνω συμφωνηθείσας 

δικηγορικής αμοιβής θα οφείλεται και στην περίπτωση της έκδοσης δικαστικής αποφάσεως 

εν συμβουλίω, και στην περίπτωση της νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης, και στην 

περίπτωση της συμβιβαστικής - εξωδικαστικής επίλυσης της ανωτέρω διαφοράς και στην 

περίπτωση της ανάκλησης της παρούσας εντολής ή πληρεξουσιότητας, εφόσον βέβαια έχει 

ήδη κατατεθεί η σχετική αγωγή. Σε περίπτωση αποτυχίας στην έκβαση της όλης υποθέσεως 

δεν θα οφείλεται αμοιβή. 

4) Η συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τον εντολέα 

στον εντολοδόχο δικηγόρο που γίνεται έτσι συνδικαιούχος της απαίτησης και μπορεί να την 

εισπράξει από το Δημόσιο, στο οποίο ο εντολέας θα γνωστοποιήσει την παρούσα εκχώρηση 

και θα παραγγείλει να καταβάλει στο δικηγόρο το ποσό που θα προκύψει ως αμοιβή του.   
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5) Ο εντολέας έχει ήδη καταβάλει προ της κατάθεσης της αγωγής στον εντολοδόχο 

δικηγόρο τα έξοδα σύνταξης και κατάθεσης της αγωγής σε πρώτο βαθμό. Το ποσό αυτό, το 

οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της αμοιβής του δικηγόρου, είτε σε περίπτωση 

επιτυχίας, είτε σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα του επιστραφεί. Ο εντολέας βαρύνεται στο 

μέλλον για τα έξοδα οιουδήποτε επόμενου βαθμού δικαιοδοσίας (π.χ. παράβολα έφεσης κλπ), 

καθώς και για το αναλογούν δικαστικό ένσημο επί του διεκδικούμενου ποσού, στο ύψος που 

αυτά θα ανέρχονται τότε. 

6) Ο εντολέας αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρες, ισχυρές και προς το συμφέρον του 

γενόμενες όλες τις πράξεις του εντολοδόχου, απαλλάσσει δε αυτόν από τώρα από κάθε 

ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε, άλλως παραιτείται ρητώς τυχόν δικαιώματός 

του αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία.  

7) Ρητά συμφωνείται ότι για τη διεκπεραίωση της ως άνω εντολής ο εντολοδόχος 

δικηγόρος δύναται να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους, χωρίς, όμως, αυτοί να 

έχουν δικαίωμα πρόσθετης τυχόν αμοιβής.  

8) Ο εντολέας υποχρεούται όπως γνωστοποιεί στον εντολοδόχο κατευθείαν ή με δήλωσή 

του στα γραφεία της Ενώσεώς του εγγράφως κάθε μεταβολή των ατομικών του στοιχείων, 

όπως αλλαγή διευθύνσεως, αλλαγή τηλεφώνου κτλ.  

9) Ο εντολέας τέλος αναγνωρίζει την παρούσα σύμβαση που τη θεωρεί δίκαιη και 

γενόμενη προς το συμφέρον του και παραιτείται παντός δικαιώματος για την διάρρηξη αυτής.  

 

Η παρούσα συνετάγη σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα 

 

 

                    Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                                    Ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ 

          (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
 


