
           ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Στη Ρόδο, στις ..... Φεβρουαρίου 2018 ο κάτωθι υπογραφόμενος Θωμάς Δημήτριος 

Σπανός του Χρήστου ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής των εταιρειών 1) 

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον 

διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα στην  Ρόδο, Α.Φ.Μ. 999244953 

και 2) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ Ε.Π.Ε.», με 

έδρα στη Ρόδο, Α.Φ.Μ. 998114466, αποκαλούμενοι εφεξής εντόλιδες εταιρείες και ο 

Κωνσταντίνος Ταμπάκης του Ιωάννη, δικηγόρος, οδός Τάρπον Σπρινγκς αριθμ. 20, 

Α.Μ. Δ.Σ. Ρόδου 346, Α.Φ.Μ. 114680039 αποκαλούμενος εφεξής εντολοδόχος 

δικηγόρος, συμφωνούν τα ακόλουθα: 

 Οι εντόλιδες εταιρείες δίνουν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον ανωτέρω 

δικηγόρο να ασκήσει αγωγή κατ’ άρθρο 106 ΕισΝΑΚ κατά του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης» («Ε.Φ.Κ.Α.») ως καθολικού διαδόχου (άρθρο 53 ν. 

4387/2016),  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), 

που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου αριθμ. 8) με έδρα του στην Αθήνα και 

υποκατάστημα στη Ρόδο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και γενικότερα να προβεί σε 

κάθε νόμιμη ενέργεια, να προβαίνει σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, 

διαδικαστικές πράξεις, αιτήσεις, παραστάσεις και εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων 

και κάθε είδους αρχής και υπηρεσίας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την 

είσπραξη οφειλόμενου ποσού αποζημίωσης κάθε είδους λόγω παράνομης εκτέλεσης 

με βάση την υπ’ αριθμ. 4509/1996 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης 

περιουσίας του δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχαήλ Μελλίνη και την υπ’ 

αριθμ. 176/2001 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή 
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Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιου Παντελή και τις βάσει αυτών διαδοχικές επισπεύσεις 

πλειστηριασμών που έχουν γίνει μέχρι την άσκηση της αγωγής. Σε περίπτωση μη 

εκούσιας συμμόρφωσης προς την εκδοθησομένη απόφαση να προβαίνει επίσης σε 

όλες τις πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας που θα απαιτηθούν για την είσπραξη των 

απαιτήσεών τους, για τις οποίες τον ορίζουν αντίκλητο και δεκτικό καταβολής.  Η 

δοθείσα πληρεξουσιότητα δεν λήγει πριν από την ολοκλήρωση της ανωτέρω εντολής. 

 Ως προς την καταβολή της δικηγορικής αμοιβής ορίζεται ποσό που θα αντιστοιχεί 

στο είκοσι τοις εκατό (20)% επί του χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί συνολικώς 

στις ενάγουσες, συμπεριλαμβανομένων των τόκων κάθε είδους συν τον αναλογούντα 

Φ.Π.Α. ενώ συμφωνείται ότι ουδεμία πρόσθετη αμοιβή θα οφείλεται στην περίπτωση 

αποτυχίας και πλήρους απόρριψης της αγωγής. Συμφωνείται ότι η αμοιβή αυτή 

οφείλεται και σε περίπτωση που επέλθει συμβιβασμός μεταξύ των εντολέων και των 

αντιδίκων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους, δικαστικός ή εξώδικος, οπότε η 

αμοιβή θα καθορίζεται με τα ίδια ανωτέρω ποσοστά με βάση το ποσό του 

συμβιβασμού που καταρτίσθηκε. Σε περίπτωση έναρξης εκτέλεσης θα οφείλεται 

ολόκληρη η αμοιβή του για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση και λοιπές πράξεις 

εκτελέσεως, η οποία βαρύνει το αντίδικο. 

Σε περίπτωση συμβιβασμού, παραίτησης των εντολίδων από το δικαίωμα ή 

πράξη, δικαστική ή εξώδικη ή άφεσης χρέους ή αναγνώρισης ανυπαρξίας οφειλής 

χωρίς τη συναίνεση σε όλα τα ανωτέρω του εντολοδόχου ή ανάκλησης της εντολής ή 

υπαναχώρησης ή καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ή μη σύμπραξης εκ μέρους 

των εντολιδών, ενός ή και των δύο για ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση της 

εντολής, τότε ο εντολοδόχος έχει δικαίωμα να εισπράξει άμεσα την ανωτέρω 

συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία σε περίπτωση μη εκδόσεως αμετάκλητης απόφασης 

θα υπολογίζεται επί του αιτήματος της αγωγής χωρίς να απαιτείται άλλη πρόσθετη 

ενέργεια, του παρόντος επέχοντος θέση αναγνώρισης ποινικής ρήτρας που καταπίπτει 

υπό την αίρεση της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων λόγω της πρόωρης λύσης ή 
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ματαίωσης της εντολής, της οποίας το ύψος εκ των προτέρων συμφωνείται δίκαιο και 

εύλογο. Σε περίπτωση που η ανάκληση της εντολής ή η καταγγελία είναι 

δικαιολογημένη από λόγο που οφείλεται στο πρόσωπο του ανωτέρω δικηγόρου θα 

οφείλονται τα έξοδα και η αμοιβή με βάση τα κατώτερα όρια του Κώδικα περί 

Δικηγόρων για τις μέχρι τότε ενέργειές του, δικαστικές και εξώδικες. Σε περίπτωση 

θανάτου ο μη γένοιτο ή μεταβολής της προσωπικής του κατάστασης του εντολέα (θέση 

υπό δικαστική συμπαράσταση, αφάνεια κ.λπ.) η εντολή, πληρεξουσιότητα και γενικά η 

ισχύς της παρούσας δεν παύει. Σε περίπτωση ανάθεσης όμοιας ή παρόμοιας εντολής 

σε άλλο εντολοδόχο δικηγόρο, δεν θα επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η νυν 

συμφωνηθείσα αμοιβή. 

 Τα έξοδα της δίκης θα προκαταβάλλονται από τις εντόλιδες, ευθυνόμενων σε 

ολόκληρο η κάθε μία και θα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα έξοδα χαρτοσήμων και 

παράβολα ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το τέλος δικαστικού ενσήμου 

εάν απαιτηθεί και τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με τις 

εκάστοτε δικαστικές ενέργειες κάθε φορά ενώπιον των δικαστηρίων σε πρώτο, δεύτερο 

βαθμό και ενδεχομένως του ανωτάτου ακυρωτικού. Επίσης τα έξοδα κατάρτισης 

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς τον ανωτέρω δικηγόρο σε περίπτωση που 

τέτοιο απαιτηθεί και επίδοσης των δικογράφων καθώς και τα τυχόν έξοδα της 

εκτελεστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή 

και του τέλους απογράφου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Τυχόν υπέρτερη καταβολή ποσού 

ως προς τα έξοδα θα συμψηφίζεται με την καταβλητέα στον δικηγόρο αμοιβή άλλως θα 

επιστρέφονται άτοκα με την οριστική διαπίστωση αποτυχίας είσπραξης της απαίτησης. 

Ο εντολοδόχος έχει δικαίωμα να τάξει εύλογη προθεσμία για την προκαταβολή των 

εξόδων που ορίζονται, σε περίπτωση δε που αυτά δεν καταβληθούν εντός της 

ταχθείσας προθεσμίας μπορεί να απαιτήσει την καταβολή των εξόδων προς 

διεκπεραίωση της ανατεθείσας σε αυτόν εντολής.  
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 Η παραπάνω συμφωνηθείσα αμοιβή εκχωρείται ως μέλλουσα απαίτηση ήδη με 

το παρόν από τις εντόλιδες προς τον ανωτέρω δικηγόρο, ο οποίος κατά το υπόλοιπο 

ορίζεται αντίκλητος και δεκτικός καταβολής με υποχρέωση απόδοσής του στους 

εντολείς  ή σε τρίτο εξουσιοδοτημένο από αυτές πρόσωπο. 

 Η ακυρότητα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ανενέργεια μέρους της παρούσας 

συμφωνείται ότι δεν πλήττει το λοιπό μέρος της συμβάσεως, το οποίο παραμένει 

ισχυρό και έγκυρο και σε περίπτωση που τυχόν τέτοια διαπιστωθεί είτε μερικά είτε στο 

σύνολο και δεν είναι δυνατή ή έστω και εν μέρει εγκυρότητα του λοιπού μέρους, τα 

μέρη αναλαμβάνουν από τώρα την υποχρέωση να επικυρώσουν ή να επαναλάβουν το 

άκυρο τμήμα ή το σύνολο της παρούσας ή, σε κάθε περίπτωση, να διατηρήσουν με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα ανωτέρω συμφωνηθέντα αποτελέσματά της, καθ’ όσον 

τούτο επιτρέπεται από το νόμο. 

     Ρόδος, στις  ……… Φεβρουαρίου 2018 

 ΟΙ ΕΝΤΟΛΙΔΕΣ    Ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ 

δια του νομίμου εκπροσώπου / διαχειριστή 
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