ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΓΙΚΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 92 ΝΓ 3026/54)
(Σύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζπληάζζεηαη ην παξόλ
Σπκθωλεηηθόλ Δξγνιαβηθήο Γίθεο πξνθεηκέλνπ θαηαηεζεί ζηηο
αξκόδηεο αξρέο ωο λόκνο νξίδεη).
Ελ Αζήλαηο ζήκεξνλ ηελ .......ε ηνπ κελόο ................................ ηνπ
έηνπο 2014 νη θάησζη ππνγξάθνληεο,
αθ΄ ελόο ν .....................................................................................
ηνπ ................................................ κε ΑΜ ......................................, θάηνηθνο
........................................................................................................................
θαη αθ΄ εηέξνπ ν Ρωκαίνο Δκκαλνπήι ηνπ Ισάλλε, Δηθεγόξνο,
ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα θάησζη, ήηνη:
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη εηο ηνλ δεύηεξνλ ηνύησλ
Ρωκαίν Δκκαλνπήι, ωο κέινο θαη ζηέιερνο ηνπ εληεύζελ Σηξαηηωηηθνύ
Γηθεγνξηθνύ Γξαθείνπ, ίλα νύηνο, κόλνο ή κεηά ηωλ ζπλεξγαηώλ
δηθεγόξωλ, θέξεη εηο πέξαο, δηθαζηηθώο ή εμσδίθσο, κέρξηο εθδόζεσο
ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο (θαη κέρξη πιήξνπο απηνύ ηθαλνπνηήζεσο δη΄
αλαδξνκηθάο, παξνύζαο ή κειινληηθάο απαηηήζεηο ηνπ θαη ελ γέλεη δηα
πάζεο θύζεσο απαηηήζεηο ηνπ) ηελ ππόζεζηλ ηνπ θαηά ηνπ Ειιεληθνύ
Δεκνζίνπ, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ,
πνπ αθνξά ηελ επηζηξνθή αλαδξνκηθώλ, ιόγσ αθπξώζεσο κηζζνινγηθώλ ζπληαμηνδνηηθώλ πεξηθνπώλ ηνπ ηξίηνπ Μλεκνλίνπ. Επίζεο λα δηεθδηθήζεη
δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο κεηώζεηο ησλ απνδνρώλ ησλ ελ ελεξγεία ή ελ
απνζηξαηεία Σηειερώλ ησλ ΕΔ ή ησλ ΣΑ, από νπνηαδήπνηε αηηία κε ηνλ
θαηάιιειν θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηηθό ή εμσδηθαζηηθό ηξόπν.
Τελ δηεθπεξαίσζηλ ηεο σο άλσ ππνζέζεσο αλαιακβάλεη ν δεύηεξνο
ησλ ζπκβαιινκέλσλ Ρωκαίνο Δκκαλνπήι σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ
Σηξαηησηηθνύ Δηθεγνξηθνύ Γξαθείνπ, ελεξγώληαο θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ
ππνινίπσλ ζηειερώλ ηνπ Γξαθείνπ, ππό ηνπο εμήο όξνπο θαη ζπκθσλίαο
γελνκέλνπο απνδεθηνύο από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ παξ΄ ακθνηέξσλ ησλ
ώδε ζπκβαιινκέλσλ, ήηνη:
1)
Ο Ρσκαίνο Εκκαλνπήι ζα ιάβεη παξά ηνπ σο άλσ εληνιέσο
ηνπ δη΄ ακνηβήλ ηνπ (σο λόκνο νξίδεη) ελ πεξηπηώζεη επηηπρνύο εθβάζεσο
ηεο δίθεο ην πξνβιεπόκελνλ πνζνζηόλ ηνπ ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) επί
ηνπ νιηθνύ πνζνύ ηεο νπνηεδήπνηε εηζπξαρζεζνκέλεο απνδεκηώζεσο
(απαηηήζεσο) ηνπ εληνιέσο ηνπ είηε θαηόπηλ δηθαζηηθνύ αγώλνο, είηε
θαηόπηλ ζπκβηβαζκνύ, έζησ θαη δηα κίαο κόλνλ πξάμεσο (ελεξγείαο)
γελνκέλσλ. Δλ πεξηπηώζεη απνηπρίαο ηεο δίθεο ν Δκκαλνπήι Ρωκαίνο
δελ ζα ιάβεη νπδεκίαλ ακνηβήλ. Με ηελ παξαπάλσ ακνηβή ζπκθσλνύληαη
θαη όιεο νη κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ ππόζεζε απηή.
2)
Αληίζεηα αλ ε κε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ απηνύ νθείιεηαη ζε
ππαηηηόηεηά ηνπ πξώηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, όπσο επί παξαδείγκαηη
επεηδή ην πνζό παξαθξαηείηαη ιόγν ζπκςεθηζκνύ κε θνξνινγηθά ρξέε ηνπ,
ηόηε ζπλερίδεη λα ηζρύεη ε ακνηβή καο ε νπνία θαηαβάιιεηαη.
3)
Απαγνξεύεηαη εηο ηνλ πξώηνλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ λα
ζπκβηβαζζεί κεηά ηνπ σο άλσ αληηδίθνπ ηνπ άλεπ ζπκπξάμεσο θαη
εγγξάθνπ ζπλαηλέζεσο ηνπ σο άλσ Εκκαλνπήι Ρσκαίνπ γελόκελνο
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ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζηο ηεο δίθεο είλαη άθπξνο, ν Εκκαλνπήι Ρσκαίνο
δε, ζα δηθαηνύηαη λα ζπλερίζεη ηνλ δηθαζηηθόλ αγώλα δη΄ ίδηνλ απηνύ
ινγαξηαζκόλ θαηά ην εθρσξνύκελνλ πνζνζηόλ ηεο σο άλσ απαηηήζεσο.
Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηαλ εάλ παξά ηελ ξεζείζαλ απαγόξεπζηλ ν σο άλσ
εληνιεύο ζπκβηβαζζεί κεηά ηνπ αληηδίθνπ ηνπ, ν Δηθεγόξνο Εκκαλνπήι
Ρσκαίνο δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηελ σο άλσ ακνηβήλ ηνπ (πνζνζηό ηνπ) νπρί
επί ησ ζπκβηβαζηηθώ αληαιιάγκαηη αιιά επί ηνπ δηα ηεο ζρεηηθή αγσγήο ή
αγσγώλ αηηνύκελνπ πνζνύ.
4)
Ο σο άλσ εληνιεύο δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ
παξνύζαλ εληνιήλ θαζ΄ όηη ηνύηε αθνξά θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ εληνινδόρνπ
Εκκαλνπήι Ρσκαίνπ ζπκθώλσο ησλ άξζξσλ 724 επόκελα ηνπ Αζηηθνύ
Κώδηθνο.
5)
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (εληνιεύο) πξνο εθηέιεζηλ ηεο
παξνύζεο εληνιήο ηνπ εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη από ηνύδε εηο ηνλ σο άλσ
Εκκαλνπήι Ρσκαίνπ ην αλσηέξσ πνζνζηόλ επί ηνπ δηθαζηηθώο ή
ζπκβηβαζηηθώο ιεθζεζνκέλνπ ππ΄ απηνύ πνζνύ παξά ηνπ αληηδίθνπ ηνπ,
ηνπ Εκκαλνπήι Ρσκαίνπ δηθαηνπκέλνπ λα εηζπξάμεη πξνλνκηαθώο ην
πνζόλ ηνύην απ΄ επζείαο παξά ηνπ νθεηιέηνπ-αληηδίθνπ ηνπ εληνιέσο ηνπ ή
παξ΄ νηνπδήπνηε άιινπ ππόρξενπ άλεπ λέαο κεζνιαβήζεσο ηνπ σο άλσ
εληνιέσο θαη άλεπ λέαο ηηλόο εληνιήο ή εθρσξήζεσο απηνύ.
6)
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη
πξνο ηνλ δεύηεξνλ άπαληα ηα απαηηνύκελα απνδεηθηηθά έγγξαθα δηα ηελ
δηθαζηηθήλ ππνζηήξημελ ηεο ππνζέζεσο θαη λα πξνζθνκίζεη εηο ηα
Δηθαζηήξηα ηνπο ηπρόλ αλαγθαηνύληαο κάξηπξαο.
Τν παξόλ ζπλεηάγε εηο ηξηπινύλ θαη αλαγλσζζέλ ππεγξάθε παξ΄
ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ εθάζηνπ ιαβόληνο αλά ελ όκνηνλ, ην δε
ηξίηνλ ζα θαηαηεζεί ζηνλ Δηθεγνξηθόλ Σύιινγνλ Αζελώλ, σο λόκνο νξίδεη.
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