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Ανακοπή καηά ππάξηρ ηαμειακήρ βεβαίωζηρ 

 

Ενώπιον ηος Λονομελούρ Ππωηοδικείος 

 [...]  

 

Α Μ Α Ι Ο Π Η  

(Ταθηηθή Δηαδηθαζία) 

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

θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.  

Ι Α Τ Α  

1) Τνπ Δήκνπ [...], πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Δήκαξρν [...]  

Τεο ππ’ αξηζκ. [.../...] πξάμεσο Τακεηαθήο Βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ [...]   

[ηόπνο...],  [εκεξνκελία...] 

 

Με ηνλ θαζ’ νπ ζπλήςακε θαηά ην παξειζόλ ζύκβαζε εθκίζζσζεο θνη-

λόρξεζησλ ρώξσλ πξνο δηελέξγεηα δηαθήκηζεο. Η ζύκβαζε ιεηηνύξ-

γεζε αξκνληθά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο, θαζώο ηόζν νη ζπκβαηηθέο 

καο νθεηιέο, όζν θαη ηα ηέιε δηαθήκηζεο, θαζαξηόηεηαο θηι. εμνθινύ-

ληαλ εκπξόζεζκα, θαη έιεμε ηελ 2002. Τελ [...] καο επηδόζεθε, όισο 

απξνζδόθεηα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ε αλαθνπηνκέλε, από ηελ νπνία 

ζπλάγεηαη όηη ν θαζ’ νπ απζαίξεηα θαη παξά ηε δηθαηνινγεκέλε πεπνί-

ζεζε πνπ καο είρε δεκηνπξγεζεί όηη ε ζύκβαζε είρε παξαηαζεί ζησπε-

ξά, έθαλε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ [...] απηήο, θαηαινγίδνληάο καο απν-

δεκίσζε ίζε κε ην [...]άζην ηνπ θαηαβιεζέληνο κηζζώκαηνο γηα ην δηά-

ζηεκα από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη εληεύζελ, αλεξρόκελε ζην πνζό 

ησλ [...]. Τελ σο άλσ πξάμε ηακεηαθήο βεβαίσζεο αλαθόπηνπκε γηα 

θάησζη νξζνύο, λόκηκνπο θαη βάζηκνπο ιόγνπο: 

Η πξνζβαιινκέλε ζηεξείηαη, σο αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, πιήξνπο 

θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, δηόηη: 

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

κνζεηηθώλ θαλόλσλ θαη εηζεγήζεηο Δηεπζύλζεσλ, ρσξίο λα αλαγξάθεη 

ην πεξηερόκελν ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο δηαηάμεσλ, αιιά νύηε 
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θαη ην ιόγν επίθιεζεο ή εθαξκνγήο ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαι-

ινκέλεο απόθαζεο.  

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

ξηζηαηηθά ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, θαζώο θαη ην 

νξηζζέλ αλά πιαίζην ύςνο απηνύ (δεδνκέλνπ όηη απηό ππεξβαίλεη θαηά 

πνιύ ην θαηώηεξν νξηδόκελν από ην λ. 2946/01 πνζό ησλ 500.000 δξρ. 

ή 1467 Επξώ), ώζηε λα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα αληηθξνύζεώο ηνπο. 

Επεηδή ε έλδηθε αλαθνπή απνδεηθλύεηαη πιήξσο από έγγξαθα θαη 

κάξηπξεο, είλαη δε λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζήο.  

Επεηδή όισο θαηαρξεζηηθά βεβαηώζεθε ζε βάξνο καο ην πνζό ησλ [...] 

Επξώ, ην νπνίν ζέηεη επ’ ακθηβόισ ηελ ίδηα ηελ ππόζηαζή καο. 

ΓΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και όζοςρ επιθςλαζζόμαζηε να πποζθέζοςμε καηά  

ηην εκδίκαζη ηηρ παπούζαρ 

ΖΗΤΟΥΛΕ 

Να γίλεη δεθηή ε θξηλόκελε αλαθνπή. 

Να αθπξσζεί ε βεβαίσζε ηνπ πνζνύ ησλ [...] Επξώ ζηελ ηακεηαθή Υ-

πεξεζία ηνπ θαζ’ νπ.  

Να θαηαδηθαζζεί ν αληίδηθνο ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε. 

 

Ο πληπεξούζιορ δικηγόπορ 

 [...] 


