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Αίηηζη αναζηολήρ απόθαζηρ αποξήλωζηρ 

 

Ενώπιον ηος Τπιμελούρ Διοικηηικού Εθεηείος 

 [...]  

 

Α Θ Τ Η Σ Η  

(άξζξν 200 ηνπ λ. 2717/99) 

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

θαη εθπξνζωπείηαη λόκηκα.  

Ι Α Τ Α  

Τνπ Δήκνπ [...], πνπ εθπξνζωπείηαη λόκηκα από ην Δήκαξρν [...]  

Για ηην αναζηολή 

Τεο ππ’ αξηζκ. [.../...] απόθαζεο απνμήιωζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθί-

δωλ ηνπ Δεκάξρνπ [...],   

[ηόπνο...], [εκεξνκελία...]  

 

Καηά ηεο ππ’ αξηζκ. [.../...] απόθαζεο ηνπ Δεκάξρνπ [...] ζήκεξα πξν-

ζθπγή ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ [...]  

Επεηδή ε εθηέιεζε ηεο ωο άλω απόθαζεο απνμήιωζεο δηαθεκηζηηθώλ 

πηλαθίδωλ ηνπ Δεκάξρνπ [...] επηθέξεη ζ’ εκάο αλεπαλόξζωηε πιηθή 

βιάβε, αθνύ ζα δεκηωζνύκε θαηά έλα ζεκαληηθόηαην ρξεκαηηθό πνζό, 

θαζώο, εάλ ν θαζ’ νπ πξνβεί ζηελ απνμήιωζή ηνπο, ζα θαηαινγίζεη ζε 

βάξνο καο ηηο δαπάλεο απνμήιωζεο θαη ηα πξόζηηκα παξάλνκεο δηα-

θήκηζεο, ηηο νπνίεο εάλ δελ θαηαβάινπκε, ζα βεβαηώζεη ε Τακεηαθή 

Υπεξεζία ηνπ ζε βάξνο καο, κε ζπλαθόινπζν ηε ζηέξεζε ηεο θνξνιν-

γηθήο καο ελεκεξόηεηαο, εθηόο ηωλ άιιωλ. 

Επεηδή ε ωο άλω πξνζβαιινκέλε απόθαζε είλαη άθπξε γηα ηνπο ιό-

γνπο πνπ εθηέζεθαλ ζηελ πξνζθπγή καο, ε νπνία ζα επδνθηκήζεη κεηά 

βεβαηόηεηαο. 

Επεηδή από ηελ εθηέιεζε ηεο αλωηέξω απόθαζεο, πέξαλ ηεο πιηθήο 

δεκίαο πνπ ζα ππνζηνύκε, ζα ππνζηνύκε θαη εζηθή βιάβε, αθνύ έλαληη 

ηωλ δηαθεκηδνκέλωλ πειαηώλ καο δε ζα πθίζηαηαη πιένλ αμηνπηζηία, 

κε απνηέιεζκα λα κε καο εκπηζηεύνληαη ζηελ αλάζεζε ηεο δηαθεκη-
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ζηηθήο ηνπο εθζηξαηείαο. 

Επεηδή από ηελ εθηέιεζε ηεο αλωηέξω πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο π-

θίζηαηαη άκεζνο θαη επηθείκελνο θίλδπλνο θαη θαηεπείγνπζα πεξίπηω-

ζε λα ππνζηνύκε αλεπαλόξζωηε πιηθή θαη εζηθή βιάβε, ζπλαξηώκελε 

κε ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ ζα επηβιεζνύλ ζε βάξνο καο, εάλ δελ θα-

ηαβάινπκε ηα βεβαηωζέληα πνζά, ε επαλόξζωζε ηωλ νπνίωλ ζα είλαη 

αδύλαηε ζε πεξίπηωζε επδνθίκεζεο ηεο αληίζηνηρεο πξνζθπγήο καο.  

Επεηδή ε έλδηθε αίηεζε απνδεηθλύεηαη πιήξωο εμ εγγξάθωλ, είλαη δε 

λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζήο. 

ΓΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

ΖΗΤΟΥΛΕ 

Να γίλεη δεθηή ε θξηλνκέλε αίηεζε αλαζηνιήο καο. 

Να αλαζηαιεί ε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. [.../...] απόθαζεο απνμήιωζεο 

δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδωλ ηνπ Δεκάξρνπ [...]  

Να θαηαδηθαζηεί ν αληίδηθνο ζηελ ελ γέλεη δηθαζηηθή καο δαπάλε. 

Με ηελ παξνύζα δεηνύκε θαη ηε ρνξήγεζε πξνζωξηλήο δηαηαγήο αλα-

ζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο, κέρξη ηελ έθδνζε 

απνθάζεωο επί ηεο θξηλνκέλεο αηηήζεωο αλαζηνιήο. 

Ο πληπεξούζιορ δικηγόπορ 

 [...] 


