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 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα ………2014, μεταξύ των : 1. Της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία 

«Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ραϊνχαρτ», οδός Σίνα 23 Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπουμένης με 

ΑΦΜ 998109616 Δ ‘ Δ Ο Υ Αθηνών, εφεξής αποκαλουμένης «η εντολοδόχος» και 2. 

Του/Της……………………………………………………… οδός …………………………, πόλη 

……………………………., με ΑΦΜ …………………., Δ Ο Υ …………, εφεξής «ο εντολέας», δηλώνονται 

και συμφωνούνται ανέκκλητα τα ακόλουθα : 

1.Ο εντολέας είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό (Φ/Σ). Ο 

εντολέας λόγω μη σύννομων ενεργειών του αντισυμβαλλομένου του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΛΑΓΗΕ ΑΕ, 

πολλές εκ των οποίων προέρχονται από την εφαρμογή νόμων που αντίκεινται στο Σύνταγμα 

και στην ΕΣΔΑ, έχει υποστεί ζημία συνιστάμενη, στη μείωση των εγγυημένων τιμών 

πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, στην υποχρεωτική έκπτωση που του επεβλήθη, σε 

έκτακτη εισφορά που του επεβλήθη και σε απώλεια τόκων από τις καθυστερήσεις στην 

πληρωμή του και στην προσβολή της προσωπικότητας.  

2.Με την παρούσα, ο εντολέας αναθέτει αποκλειστικά μέχρι αμετάκλητης δικαστικής κρίσης 

την εκπροσώπησή του και τη διεξαγωγή δικών για τις παραπάνω αιτίες στην εντολοδόχο και 

στους συνεργάτες της κατά των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Η εντολοδόχος μπορεί να ενεργεί 

κατά την κρίση της στα πλαίσια της εδώ διδόμενης εντολής, κοινοποιώντας εξώδικες 

δηλώσεις και ασκώντας αγωγές για την αποκατάσταση των ζημιών του εντολέα της ή όποιο 

άλλο ένδικο βοήθημα κρίνει αυτή αναγκαίο.   

3.Η παρούσα ενεργοποιείται με την αποστολή της εντός δύο ημερών από σήμερα στην 

εντολοδόχο σε πέντε αντίτυπα υπογεγραμμένης και σφραγισμένης σε πρωτότυπο, με όλα 

τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την εντολοδόχο και με ταυτόχρονη με την υπογραφή της 

κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εντολοδόχου, με πλήρη αναφορά των στοιχείων 

του εντολέα στο αποδεικτικό κατάθεσης, στην τράπεζα Πειραιώς με IBAN 

GR4501720500005050043435715 : Α. ποσού 250 ευρώ για κάθε έργο του εντολέα μέχρι 150 

KW, Β. 400 ευρώ για κάθε έργο από 151 KW μέχρι 300 KW και Γ. 550 ευρώ για κάθε έργο 

από 301 KW μέχρι 500 KW. Το ποσό αυτό καλύπτει τις ενέργειες και τα έξοδα (δικαστικός 

επιμελητής, ένσημα κλπ) για την σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου, τυχόν ασφαλιστικών 

μέτρων και αγωγής. Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη συζήτηση κάθε αγωγής, ο εντολέας 

υποχρεούται να καταβάλει βάσει νόμου στην εντολοδόχο το δικαστικό ένσημο  ή άλλο 

παράβολο και το συνολικό ποσό για το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ΔΣΑ, τα ποσά 

των οποίων πρέπει να καταβληθούν στην εντολοδόχο επίσης πριν τη συζήτηση κάθε 

ενδίκου βοηθήματος ή μέσου που τυχόν ασκηθεί (έφεση κλπ). Ο εντολέας υποχρεούται να 

καταβάλει, ταυτόχρονα με την είσπραξη, στην εντολοδόχο δίκαιη και εύλογη αμοιβή 

επιτυχίας ύψους 5% επί κάθε ποσού που θα εισπράξει με οιονδήποτε τρόπο (εκτέλεση, 

συμβιβασμός, νομ/κη ρύθμιση κλπ) από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΛΑΓΗΕ ΑΕ εκ των διεκδικουμένων 

με τις αγωγές που θα ασκηθούν από την εντολοδόχο για τις ως άνω ζημίες. Το ποσό της 

αμοιβής επιτυχίας (5%) εκχωρείται από τον εντολέα στην εντολοδόχο, προκειμένου να το 

εισπράξει από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 
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4.Η επικοινωνία εντολέα και εντολοδόχου θα γίνεται κατά κύριο λόγο με email. H 

διεύθυνση της εταιρείας είναι info@mstr-law.gr και του εντολέα …………………….. . Τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας του εντολέα είναι : Σταθερό ………………………, Κινητό ……………… . 

Η παρούσα συνετάγη και υπεγράφη σε πέντε αντίτυπα. Από ένα κράτησε κάθε μέρος και τα 

υπόλοιπα θα κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα (ΔΣΑ, Δ Ο Υ κλπ) όπου και ο 

τόπος εκτέλεσης της εντολής. 

Ο εντολέας                                                                                                                    Η εντολοδόχος                                

                            

 


