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Πποζθςγή καηά απόθαζηρ αποξήλωζηρ 

 

Ενώπιον ηος Σπιμελούρ Διοικηηικού Εθεηείος 

[...]  

 

Π Ρ Ο  Φ Τ Γ Η  

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

θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.  

Ι Α Σ Α  

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

δσλ ηνπ Γεκάξρνπ [...]  

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

[ηόπνο...],  [εκεξνκελία...]  

 

Τελ ππ’ αξηζκόλ [.../...] απόθαζε εμάιεηςεο δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ 

ηνπ Γεκάξρνπ [...], θαζώο θαη θάζε άιιε πξνο απηή ζπλαθή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηνπ Γήκνπ [...] πξνζβάιινπκε κε ηελ παξνύζα θαη δεηνύκε 

ηελ αθύξσζή ηεο γηα ηνπο παξαθάησ λόκηκνπο βάζηκνπο αιεζείο ιό-

γνπο: 

Γηόηη ε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλα-

θίδσλ καο, πνπ ζπληειέζηεθε εκπξόζεζκα θαη άκα ηε επηβνιή ηνπ γηα 

όια ηα πξνεγνύκελα έηε, καο δεκηνύξγεζε εύινγα ηελ πεπνίζεζε όηη 

νη πηλαθίδεο καο δε ζα απνμεισζνύλ, πξνθεηκέλνπ ηόζν ν Γήκνο, όζν 

θαη εκείο, λα ζπλερίζνπκε λα πξνζπνξηδόκαζηε έζνδα από ηελ επ’ απ-

ηώλ δηαθήκηζε ησλ πειαηώλ καο. Γελ είλαη δπλαηόλ από ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ 2001, νπόηε ν λόκνο 2946/2001 έρεη ηεζεί ζε ηζρύ, λα κελ έρνπκε 

θακία ελόριεζε γηα λα απνμειώζνπκε ηα πιαίζηά καο θαη μαθληθά ελ 

έηεη [...], ν θαζ’ νπ λα καο θαιεί λα ηα απνμειώζνπκε! Τέηνηεο ηαθηηθέο 

πόξξσ απέρνπλ από ηηο αξρέο κηαο επλνκνύκελεο πνιηηείαο. 

Γηόηη δε καο θνηλνπνηήζεθε θαηά λ. 2946/2001 ε απαηηνύκελε πξάμε 

απηνςίαο, καδί κε ηε ζρεηηθή θιήηεπζε, πέληε πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο 

εθδόζεσο ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, κε απνηέιεζκα λα ζηεξε-

ζνύκε ην ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο πξνεγνύκελεο 
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αθξόαζήο καο (ά. 20 παξ. 2 Σ.) 

Γηόηη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε απνηειεί δπζκελή αηνκηθή δηνηθεηη-

θή πξάμε, θαζώο πιήηηεη άκεζα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξε-

ζήο καο. Δζσηεξηθό ηύπν ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απνηειεί ε αηηηνινγία 

ηεο, ε νπνία ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη από ην λόκν 

(άξ.19 παξ.2 λ. 1080/80), αιιά θαη από ηε θύζε ηεο πξάμεο, θαζ’ όηη ε 

Γηνίθεζε επηβάιιεη επαρζέο κέηξν ζην δηνηθνύκελν. Η πξνζβαιινκέλε 

απόθαζε ζηεξείηαη σο αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πιήξνπο θαη εκπεξη-

ζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, δηόηη: 

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 απόθαζεο.  

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

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

θξνύζεώο ηνπο. 

γγ) Φέξεη ηελ ππνγξαθή ελόο εθ ησλ Αληηδεκάξρσλ ηνπ θαζ’ νπ Γήκνπ, 

δίρσο λα γίλεηαη πξνζεπίθιεζε ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο δπλάκεη 

ηεο νπνίαο λνκηκνπνηείηαη λα ππνγξάθεη απηόο αληί ηνπ Γεκάξρνπ. 

4) Γηόηη ηελ έιιεηςε πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο ηεο 

απόθαζεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιόγνο παξαπάλσ, θαιείηαη λα αλαπιε-

ξώζεη ε ζρεηηθή πξάμε απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ [...]. Καη ε 

έθζεζε απηή όκσο ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ίδηεο ειιείςεηο, ανξηζηίεο 

θαη αζάθεηεο πνπ επηζεκάλζεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ πξνζβαιινκέλε 

απόθαζε. Δπνκέλσο, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα αλσηέξσ, ε πξν-

ζβαιινκέλε πξάμε ζηεξείηαη ηεο απαηηνύκελεο πιήξνπο θαη εκπεξη-

ζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο δελ αλαπιεξώλεηαη εθ 

ηεο πξάμεσο απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαζ’ νπ. 

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

ισζεο γηα ην ζύλνιν ησλ παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ πνπ 

θεξόκεζα λα δηαηεξνύκε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ [...], ήηνη ηνπ «ε-

κπνξηθόηεξνπ» Γήκνπ ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο η[... ...], πξν-

ζβάιιεη θαηάθσξα ηε ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπόκελε ειεπζεξία ηεο 

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

ειεπζεξία (άξζξν 5 Σπληάγκαηνο) από πιεπξάο ειεπζεξίαο ησλ εκπν-

ξηθώλ δηαθεκίζεσλ, ηόζν σο ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο 
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ησλ δηαθεκηζηώλ, όζν θαη σο ζηνηρείν ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο ειεπζε-

ξίαο ησλ δηαθεκηδνκέλσλ (βι. ζρεηηθά Β. Σθνπξή - Κ. Ισάλλνπ, Η ε-

ιεπζεξία ηεο δηαθήκηζεο, Σάθθνπια, 1996,38 επ., ηδίσο 42 επ.). Γηα 

απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα αθπξσζεί ε πξνζβαιινκέλε, νύησο ώζηε λα 

έρνπκε θάπνηα ρξνληθά πεξηζώξηα λα αληηδξάζνπκε θαη λα κελ νδεγε-

ζνύκε κνηξαία θαη αλαπόδξαζηα ζηνλ νηθνλνκηθό αθαληζκό. 

Δπεηδή ε πξνζθπγή καο είλαη λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζηλή, αζθήζεθε 

δε εκπξόζεζκα θαη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ζε όιν ην αηηεηηθό ηεο. 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΚΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

και πηηά επιθςλαζζόμενοι κάθε νομίμος δικαιώμαηόρ μαρ 

ΖΗΣΟΤΛΕ 

Να γίλεη δεθηή ε ππό θξίζε πξνζθπγή καο. 

Να αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε απνμήισζεο δηαθεκηζηηθώλ 

πιαηζίσλ. 

Να θαηαδηθαζζεί ν αληίδηθνο δήκνο ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε. 

Ο πληπεξούζιορ δικηγόπορ 

 [...]  


