ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Στην Αθήνα, σήμερα την ___________________
(α) αφ’ ενός ο Αλέξανδρος ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ του Ιωάννη, Δικηγόρος, ενεργών με την
ιδιότητα του μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αλέξανδρος
Στρίμπερης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» και δ.τ. «AS Legal», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αρ. 35 (ΑΦΜ 996887885) και
(β) αφετέρου ο _____________________________, συνταξιούχος υπάλληλος της
Αγροτικής Τράπεζας, κάτοικος _________________________, ΤΚ _________,
ΑΦΜ _____________________, Δ.Ο.Υ. __________________________,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :
1) Ο/Η δεύτερος/η των συμβαλλομένων διεκδικεί από τον «ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)» την επιδίκαση διαφορών λόγω του
επανυπολογισμού των συντάξεων με τον Ν. 4387/2016 αναδρομικά από 12.5.2016,
νομιμοτόκως.
2) Ήδη δια του παρόντος, ο/η δεύτερος/η των συμβαλλομένων αναθέτει στην πρώτη
των συμβαλλομένων τη διεκδίκηση της επιδίκασης των ανωτέρω διαφορών εντόκως
δια της δικαστικής οδού μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως.
3) Το κόστος για την δικαστική διεκδίκηση της επιδίκασης των ανωτέρω διαφορών
μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και εκτέλεσης αυτής, ανέρχεται
στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των εκατόν
είκοσι τεσσάρων ευρώ (124,00), το οποίο προκαταβάλλεται από τον δεύτερο των
συμβαλλομένων. Για το ποσό αυτό εκδίδεται σχετικό νόμιμο παραστατικό (ΑΠΥ).
4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου σε πρώτο
βαθμό, ο/η δεύτερος/η των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλλει επιπλέον στην πρώτη των συμβαλλομένων το ποσό των εκατό (100€), το
οποίο αντιστοιχεί στο ύψος του παραβόλου του Δημοσίου που απαιτείται για την
άσκηση εφέσεως ή όποιο άλλο ποσό τυχόν προβλέπεται κατά τον χρόνο
συζήτησης της έφεσης (μικρότερο ή μεγαλύτερο).
5) Ως επιπλέον αμοιβή της πρώτης των συμβαλλομένων, η οποία αναλαμβάνει τον ως
άνω δικαστικό αγώνα μέχρις ότου υποχρεωθεί το ανωτέρω αντίδικο Ταμείο να
καταβάλλει το διεκδικούμενο χρηματικό ποσό, ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ
(100,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.
6)Σε περίπτωση που τα σχετικά διεκδικούμενα ποσά καταβληθούν ή ρυθμιστούν με
σχετική νομοθετική διάταξη ή κυβερνητική απόφαση πριν την εκδίκαση της
υπόθεσης στο δικαστήριο, τότε ουδεμία αμοιβή οφείλεται, εκτός εάν αυτή λάβει χώρα
μετά την συζήτηση και πριν την έκδοση απόφασης.
7) Το ποσοστό αυτό το οποίο αποτελεί την αμοιβή της πρώτης των συμβαλλομένων
εκχωρείται δια του παρόντος από τούδε εις τούτον δικαιούμενη όπως εισπράξει τούτο
παρά του αρμοδίου φορέα δια της κοινοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως
8) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων εις ουδεμία αντίθετη ενέργεια θέλει προβεί άνευ
της συμμετοχής και συμφώνου γνώμης της πρώτης συμβαλλόμενης, η οποία δύναται
να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, άνευ όμως δικαιώματος
προσθέτου τυχόν αμοιβής.
Οι συμβαλλόμενοι

