ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ
O/Η ππνγξάθσλ/νπζα ηελ παξνύζα……………………………………………......(νλνκαηεπώλπκν)
ηνπ ………..……………………………….(παηξώλπκν), …………………………………….............(επάγγεικα
θαη
εηδηθόηεηα),
θάηνηθνο
………………………………(πεξηνρή),
………………………………………………..(νδόο
θαη
αξηζκόο),
…………….(ΣΚ),
κε
ΑΔΣ
………………………………(αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο) θαη ΑΦΜ ……………………………………(ΑΦΜ)
ΔΟΤ ……………………………..(ΔΟΤ), εμνπζηνδνηώ ην δηθεγνξηθό γξαθείν «ΥΑΡΗ Σ. ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΝΕΡΓΑΣΕ» θαη δηνξίδσ πιεξεμνύζην, αληηπξόζσπν θαη αληίθιεηό κνπ ηνλ Υάξε Σ. Πνιίηε ή
ζπλεξγάηε ηνπ πνπ ζα νξίζεη απηόο, πξνο ηνλ νπνίνλ παξέρσ θαη ηελ εηδηθή εληνιή θαη
πιεξεμνπζηόηεηα θαη ην δηθαίσκα, όπσο αληί εκνύ θαη γηα ινγαξηαζκό κνπ θαηαζέζεη ελώπηνλ ηνπ
αξκνδίνπ Δηθαζηεξίνπ Πξνζθπγή θαη Αίηεζε αλαζηνιήο θαηά ηνπ εηδνπνηεηεξίνπ clawback θαη
rebate πνπ κνπ έρεη απνζηαιεί από ηνλ ΕΟΠΤΤ έλαληη ακνηβήο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμόδσλ
θαηάζεζεο) α) εμαθνζίσλ επξώ πιένλ ΦΠΑ 23% (ζπλνιηθά 738 επξώ) γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
Πξνζθπγήο θαη β) εμαθνζίσλ επξώ πιένλ ΦΠΑ 23% (ζπλνιηθά 738 επξώ) γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
Αίηεζεο Αλαζηνιήο, λα ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά δηθόγξαθα θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θαη λα αζθήζεη όια ηα έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα, ηα νπνία πξνβιέπεη ν λόκνο, θαζώο θαη λα
πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο πνξείαο ηεο σο άλσ ππόζεζεο.
Δειώλσ επίζεο ηα εμήο:
1.
Απνδέρνκαη σο εύινγε ηελ σο άλσ ακνηβή (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμόδσλ θαηάζεζεο)
ησλ 738 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) γηα ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθπγήο θαη ησλ 738
επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) γηα ηελ θαηάζεζε ηεο Αίηεζεο Αλαζηνιήο, ε νπνία ζα
πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιηθά ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαη ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα κνπ
δνζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα ιάβσ ηε λόκηκε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ζεσξεκέλε από ηελ
νηθεία Δ.Ο.Τ. Η απόδεημε ζα εθδνζεί γηα ηελ εκεξνκελία αθξηβώο ηεο πιεξσκήο πνπ ζα θαίλεηαη
από ην ινγαξηαζκό ηεο Σξάπεδαο θαη κπνξεί λα είλαη από ζπλεξγάηε ηνπ γξαθείνπ. Ο
ινγαξηαζκόο είλαη ΕΘΝΘΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 075/756661-15 (όλνκα Γεώξγηνο θαη Νηθόιανο
ηδεξόπνπινο). Θα αλαγξάθεηαη γηα πξνζθπγή ή γηα ΕΟΠΤΤ ζηελ αηηηνινγία, θπξίσο γηα ηελ
επαιήζεπζε. Μπνξεί λα ζηέιλεηαη θαη fax ηεο απόδεημεο ζην 210 6729207 (ιεηηνπξγεί από 15.00
σο 09.00 ηεο επνκέλεο) ή ζην email chpolitis@gmail.com. Μπνξώ επίζεο λα επηθνηλσλώ
απεπζείαο κε ηνλ θ. Υάξε Πνιίηε ζην ηειέθσλν 6948 784838.
2.
Η παξνύζα αλάζεζε ηεο εληνιήο γηα θαηάζεζε Πξνζθπγήο θαη Αίηεζεο Αλαζηνιήο δελ
πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, όηαλ απηή ζα πξνζδηνξηζζεί πξνο ζπδήηεζε, από
ηελ νπνία κπνξώ λα παξαηηεζώ θαη δελ δεζκεύνκαη λα παξαζηώ δηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ
δηθεγόξνπ. Έρσ επίζεο δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα ππαλαρσξήζσ.
Πνζά πνπ έρνπλ δνζεί όκσο δελ αλαδεηνύληαη. Αλ επηιέμσ λα αζθήζσ κόλν ηελ Πξνζθπγή θαη
όρη θαη ηελ Αίηεζε Αλαζηνιήο ζα επηβαξπλζώ κόλν κε ηε δαπάλε ηεο Πξνζθπγήο.
3.
Επίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηπρόλ επηζπκώ λα ζπκβηβαζηώ κε ηνλ ΕΟΠΤΤ ε απόθαζή
κνπ απηή ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ην δηθεγνξηθό γξαθείν.
4.
ε πεξίπησζε πνπ επηζπκώ ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, όηαλ απηή πξνζδηνξηζζεί από
ην αξκόδην δηθαζηήξην, ζα θαηαβάισ γηα ηε δηθεγνξηθή παξάζηαζε ην πνζό ησλ εμαθνζίσλ επξώ
πιένλ ΦΠΑ 23% (ήηνη ζπλνιηθά 738 επξώ) αλ επηζπκώ παξάζηαζε ρσξίο θαηάζεζε
ππνκλήκαηνο, ή ην πνζό ησλ 700 επξώ πιένλ ΦΠΑ 23% (ήηνη ζπλνιηθά 861 επξώ), αλ επηζπκώ
παξάζηαζε κε θαηάζεζε ππνκλήκαηνο. Ρεηά απνδέρνκαη όηη ην θόζηνο απηό ππνινγίδεηαη κε ηα
ηζρύνληα δεδνκέλα θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί, αιιά αλάινγα, αλ αλαπξνζαξκνζηνύλ ζην
κέιινλ ηα δηθαζηηθά έμνδα ή νη λόκηκεο ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιόγν.
5.
ε πεξίπησζε πνπ ην αξκόδην δηθαζηήξην δηαηάμεη ρσξηζκό ηεο δίθεο γηα ην clawback
θαη ην rebate, ήηνη λα αζθεζνύλ κε ρσξηζηά δηθόγξαθα, ηόηε ζα θαηαβάισ επηπιένλ ην πνζό ησλ
εμαθνζίσλ επξώ πιένλ ΦΠΑ 23% (ζπλνιηθά 738 επξώ) γηα ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθπγήο θαη ην
πνζό ησλ εμαθνζίσλ επξώ πιένλ ΦΠΑ 23% (ζπλνιηθά 738 επξώ) γηα ηελ θαηάζεζε ηεο Αίηεζεο
Αλαζηνιήο. Ρεηά απνδέρνκαη όηη ην θόζηνο απηό ππνινγίδεηαη κε ηα ηζρύνληα δεδνκέλα θαη
ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί, αλ αλαπξνζαξκνζηνύλ ζην κέιινλ ηα δηθαζηηθά έμνδα ή νη λόκηκεο
ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιόγν. Δηαηεξώ ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάισ ην

επηπιένλ πνζό θαη λα πξνρσξήζεη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία κόλν γηα ηε κία πξάμε (clawback ή
rebate αλαιόγσο), εθόζνλ ην επηζπκώ.
6.
Εληόο ελόο κήλα από ηελ ππνγξαθή θαη απνζηνιή ηεο παξνύζαο, ζα πξνζθνκίζσ ζην
δηθεγνξηθό γξαθείν ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ήηνη γεληθό δηθαζηηθό πιεξεμνύζην κε εηδηθή
εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα, πξνο ηνλ δηθεγόξν πνπ ζα ππνγξάςεη ηα δηθόγξαθα, ην νπνίν ζα
ζπληαρζεί βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαβηβάζεη ην δηθεγνξηθό γξαθείν ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν
πνπ ζα ππνδείμσ. Μέρξη ηε ζύληαμε ηνπ πιεξεμνπζίνπ απηνύ δειώλσ όηη εγθξίλσ θαη
αλαγλσξίδσ όιεο ηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ πιεξεμνπζίνπ σο απνιύησο λόκηκεο, έγθπξεο θαη
ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εμνπζηνδόηεζεο.
7.
Γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο ππόζεζεο, ζα πξνζθνκίζσ ζην δηθεγνξηθό γξαθείν όια ηα
έγγξαθα πνπ κνπ δεηεζνύλ θαη ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα κνπ δεηεζνύλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία
γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο ππόζεζήο κνπ. Ιδίσο απαξαίηεηα είλαη α. ε θνηλνπνίεζε γηα clawback θαη
rebate σο πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο, θαζώο θαη β. πιήξε ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηάο κνπ, δηεύζπλζεο
ηαηξείνπ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αξηζκνύ ζύκβαζεο κε ΕΟΠΤΤ. Γηα ηελ αλαζηνιή θαιό είλαη λα δνζνύλ όια
ηα έμνδα ζε ζρέζε κε ηα έζνδα, θαζώο θαη ό,ηη κπνξεί λα επηβαξύλεη νηθνλνκηθά εκέλα, ι.ρ.
δάλεηα, κηζζώζεηο, ιεηηνπξγηθά έμνδα ηαηξείνπ, ζρνιεία παηδηώλ, πξόζσπα πνπ βαξαίλνπλ ηνλ
νηθνλνκηθό πξνϋπνινγηζκό θιπ. θαη ηα νπνία κπνξεί λα απνδεηθλύνληαη από έγγξαθα, ηα νπνία
δελ είλαη αλάγθε λα είλαη επηθπξσκέλα, εθηόο αλ πξνζβιεζνύλ από ηελ άιιε πιεπξά γηα
πιαζηόηεηα.
8.
Απνδέρνκαη όηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη βεβαηόηεηα ή ππόζρεζε από ην δηθεγνξηθό
γξαθείν γηα ζεηηθή έθβαζε ηεο ππόζεζήο κνπ (είηε πξνζθπγήο είηε αλαζηνιήο). ε πεξίπησζε
πνπ ππάξμεη ζεηηθή έθβαζε δελ ζα έρσ θακία πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πξνο ην
δηθεγνξηθό γξαθείν είηε σο ακνηβή είηε σο πνζνζηό επί ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο
είηε κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή.

…………………………………………..(ηόπνο θαη εκεξνκελία)

Ο/Η εμνπζηνδνηώλ/νύζα θαη δειώλ/νύζα

…………………………………(ππνγξαθή)
………………………………………………………(νλνκαηεπώλπκν νινγξάθσο)

