
 1 

Ανηιππήζειρ καηά ππάξηρ αςηοψίαρ 

 

Ενώπιον ηος Δήμος 

 [...]  

Διεύθςνζη Πποζόδων 

Σμήμα Φόπων Σελών και Δικαιωμάηων 

  

Α Μ Σ Θ Ρ Ρ Η  Ε Θ   

Τεο [...] Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «[...]», πνπ εδξεύεη ζη.[... ...] ([...]) 

θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.  

Ι Α Σ Α  

1) Τεο από [...] πξάμεο απηνςίαο απζαίξεηεο δηαθήκηζεο ηνπ Γήκνπ 

[...].  

2) Τνπ Γήκνπ [...], πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν [...].  

[ηόπνο...],  [εκεξνκελία...]  

 

Καηά ηεο από [...] πξάμεο απηνςίαο απζαίξεηεο δηαθήκηζεο πξνβάι-

ινπκε ηηο παξνύζεο αληηξξήζεηο θαη δεηνύκε ηελ αθύξσζή ηεο γηα ηνπο 

παξαθάησ λόκηκνπο, βάζηκνπο, αιεζείο ιόγνπο θαη γηα όζνπο άιινπο 

επηθπιαζζόκαζηε λα πξνζζέζνπκε: 

1) Γηόηη πάξαπηα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξνζθνκηδόκελεο ζύκβαζεο 

κε ηνλ εθκηζζσηή ηνπ ρώξνπ [...], θαηαξηίζακε πιήξε θαη εκπεξηζηα-

ησκέλν θάθειν, κε όια ηα θαηά λόκν απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, θαη 

θαηαζέζακε ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. [.../...] αηηήζεηο γηα ιήςε άδεηαο ην-

πνζέηεζεο δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ δηαζηάζεσλ 4 x 2 θαη 8 x 2 η.κ., 

ήηνη πιαηζίσλ απνιύησο ελαξκνληζκέλσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2946/2001 θαη ηνπ ά. 4 παξ. 2 εδ. Α΄ ηεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ αλσ-

ηέξσ λόκνπ εθδνζείζαο ΚΥΑ 52138/03, κε ην νπνίν άξζξν θαζνξίδν-

ληαη νη πξναπαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπνζέηεζε πηλα-

θίδσλ ζε ηδησηηθνύο ρώξνπο θαη δε ζε πεξηθξάμεηο αθηλήησλ. Δπί ησλ 

αλσηέξσ αηηήζεώλ καο δε καο θνηλνπνηήζεθε αθόκα απάληεζε ηνπ 

Γήκνπ [...].  Όισο θαηαρξεζηηθά ζπλεπώο εθδίδεηαη ε πξνζβαιινκέλε 

πξάμε, εθθξεκνύζαο ηεο απάληεζεο ηνπ θαζ’ νπ. 
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2) Η πξνζβαιινκέλε πξάμε απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ [...] 

πάζρεη αθπξόηεηαο, θαζώο ραξαθηεξίδεηαη από ειιείςεηο, ανξηζηίεο 

θαη αζάθεηεο. Σπγθεθξηκέλα: 

αα) Πεξηέρεη πιεκκειή λνκηθή βάζε, θαζώο επηθαιείηαη δηαηάμεηο λν-

κνζεηηθώλ θαλόλσλ, ρσξίο λα αλαγξάθεη ην πεξηερόκελν ησλ θξίζηκσλ 

γηα ηελ έθδνζή ηεο δηαηάμεσλ, αιιά νύηε θαη ην ιόγν επίθιεζεο ή ε-

θαξκνγήο ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεο.  

ββ) Γελ πεξηέρεη νπζηαζηηθή βάζε, δειαδή ηα θξίζηκα πξαγκαηηθά πε-

ξηζηαηηθά ζηα νπνία ζηεξίδεηαη, ώζηε λα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα αληη-

θξνύζεώο ηνπο. 

3) Γηόηη ε άκεζε, θαζνιηθή θαη «αθνξηζηηθή» ζρεδόλ απόθαζε απνμή-

ισζεο γηα ην ζύλνιν ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ πνπ θεξόκεζα λα 

δηαηεξνύκε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ [...], ήηνη ηνπ «εκπνξηθόηεξνπ» 

Γήκνπ ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο [...], πξνζβάιιεη θαηά-

θσξα ηε ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπόκελε ειεπζεξία ηεο γλώκεο (άξζξν 

14 παξ. 1 Σπληάγκαηνο), αιιά θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία (άξζξν 

5 Σπληάγκαηνο) από πιεπξάο ειεπζεξίαο ησλ εκπνξηθώλ δηαθεκίζεσλ, 

ηόζν σο ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο ησλ δηαθεκηζηώλ, 

όζν θαη σο ζηνηρείν ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ησλ δηαθεκη-

δνκέλσλ (βι. ζρεηηθά Β. Σθνπξή - Κ. Ισάλλνπ, Η ελεσθερία ηης διαθή-

μιζης, Σάθθνπια, 1996,38 επ., ηδίσο 42 επ.). Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέ-

πεη λα αθπξσζεί ε πξνζβαιινκέλε, νύησο ώζηε λα έρνπκε θάπνηα ρξν-

ληθά πεξηζώξηα λα αληηδξάζνπκε θαη λα κελ νδεγεζνύκε κνηξαία θαη 

αλαπόδξαζηα ζηνλ νηθνλνκηθό αθαληζκό. 

Δπεηδή νη αληηξξήζεηο καο είλαη λόκηκεο, βάζηκεο θαη αιεζηλέο. 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΚΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

και πηηά επιθςλαζζόμενοι κάθε άλλος δικαιώμαηόρ μαρ 

ΖΗΣΟΤΛΕ 

Να γίλνπλ δεθηέο νη ππό θξίζε αληηξξήζεηο καο. 

Να αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε πξάμε απηνςίαο απζαίξεηεο δηαθήκη-

ζεο. 

 

Ο πληπεξούζιορ δικηγόπορ 

 [...]  

 


