Πληρεξούσιο
Στους δικηγόρους Dr. Konstantin Androulakis και Florian Savelsberg, Bauerstraße 20, 80796
München, τηλέφωνο (089) 26 36 09, φαξ (089) 260 55 07, τραπεζική σύνδεση Dresdner Bank
München αριθ. λογαριασµού 38 38 572 01 (BLZ 700 800 00), SWIFT-BIC: DRES DE FF, IBAN: DE 53
70080000 0383857210,
παρέχεται στην υπόθεση

________________________________________________________

µε αντικείµενο ____________________________________________________________________

η πληρεξουσιότητα
1. για την διεξαγωγή δικών συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος της άσκησης ανταγωγών και της
παραίτησης από αυτές.
2. για την κατάθεση αιτήσεων σε υποθέσεις διαζυγίου και παρεπόµενες του διαζυγίου υποθέσεις, για
τη σύναψη συµφωνητικών µε αντικείµενο τις συνέπειες του διαζυγίου και την κατάθεση αιτηµάτων
χορήγησης πληροφοριών επί συνταξιοδοτικών και κοινωνικών παροχών και δικαιωµάτων .
3. για την υπεράσπιση και εκπροσώπηση σε ποινικές και πταισµατικές υποθέσεις
συµπεριλαµβανοµένης της προδικασίας όπως επίσης και για την υπεράσπιση σε περίπτωση
απουσίας κατά την § 411 II StPO (Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας) µε ρητή εξουσιοδότηση
επιπροσθέτως κατά τις §§ 233 I, 234 StPO, όπως επίσης και για την κατάθεση όλων των
υπολοίπων αιτηµάτων που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και το Νόµο περί
Αποζηµιώσεως λόγω Μέτρων Ποινικής ∆ίωξης .
4. για την εκπροσώπηση σε όλες τις λοιπές διαδικασίες και σε εξώδικες διαπραγµατεύσεις κάθε
είδους .
5. για την σύναψη και κατάργηση συµβατικών σχέσεων και την λήψη µονοµερών δηλώσεων
βούλησης σε σχέση µε την ανωτέρω αναφερόµενη υπόθεση.
Το πληρεξούσιο ισχύει για όλους τους βαθµούς δικαιοδοσίας και είσης για παρεπόµενες και
δευτερεύουσες διαδικασίες κάθε είδους (επί παραδείγµατι διαδικασίες ασφαλιστικών µέτρων και
αναγκαστικής εκτέλεσης). Ειδικότερα παρέχεται το δικαίωµα της διεξαγωγής και παραλαβής
επιδόσεων, της παροχής εξουσιοδότησης σε τρίτους, της παραίτησης από ένδικα µέσα, της
κατάθεσης και απόσυρσής τους, της διευθέτησης της δίκης, διαδικασίας ή ακόµη και εξωδίκων
διαπραγµατεύσεων µε αναγνώριση, παραίτηση ή συµβιβασµό, της παραλαβής εγγράφων, τιµαλφών
και χρηµάτων και ιδιαιτέρως του αντικειµένου της διένεξης και των ποσών που οφείλουν να
αποδοθούν από το δικαστικό ταµείο, τον αντίδικο ή από τρίτους και της παραλαβής και εξέτασης
δικαστικών και διαδικαστικών φακέλων και εγγράφων.
_____________________________________
(τόπος, ηµεροµηνία)
__________________________________________________________
(υπογραφή του παρέχοντος την εξουσιοδότηση)

__________________________________________________________
(σφραγίδα)

