Αίηεζε αλαζηνιήο θαηά πξάμεο ηακεηαθήο βεβαίωζεο
Ελώπηνλ ηνπ Λνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ
[...]
ΑΘΤΗΣΗ ΑΜΑΣΤΟΚΗΣ
(δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ)
Τεο [...] Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «[...]», πνπ εδξεύεη ζη[... ...] ([...])
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.
ΙΑΤΑ
Τνπ Γήκνπ [...], πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν [...]
Γηα ηελ αλαζηνιή
Τεο ππ’ αξηζκ. [.../...] πξάμεσο Τακεηαθήο Βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ [...]
[ηόπνο...], [εκεξνκελία...]
Με ηελ παξνύζα δεηνύκε ηελ αλαζηνιή ηεο ππ’ αξηζκόλ [.../...] πξάμεσο Τακεηαθήο Βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ [...],
κε ηελ νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο καο ην πνζό ησλ [...] Δπξώ, σο απνδεκίσζε ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πξνο δηελέξγεηα δηαθήκηζεο.
Καηά ηεο αλσηέξσ πξάμεσο βεβαηώζεσο αζθήζακε ηελ ππ’ αξηζκ. θαηάζεζεο [.../...] αλαθνπή.
Με ηελ παξνύζα αηηνύκαζηε ηελ αλαζηνιή ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο
γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο:
Δπεηδή δεκόζην ζπκθέξνλ πνπ απνθιείεη ηελ αλαζηνιή ππάξρεη γηα
ηελ είζπξαμε ή εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο βεβαησκέλσλ, ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ακειώλ θαη δύζηξνπσλ νθεηιεηώλ, όρη όκσο γηα ακθηζβεηνύκελεο δηαθνξέο (ΤΓΠΑ 228/2000), όπσο
ηζρύεη ελ πξνθεηκέλσ.
Δπεηδή ε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ νθεηιώλ ζηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία
ηνπ Γήκνπ [...] έρεη ήδε επηθέξεη ζ’ εκάο αλεπαλόξζσηε πιηθή δεκία,
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δεδνκέλνπ όηη ν θαζ’ νπ καο απεηιεί όηη ζα ζηεξήζεη ηε θνξνινγηθή
καο ελεκεξόηεηα γηα ηηο αλσηέξσ νθεηιέο, κε έγγξαθν πνπ ζα απνζηείιεη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., κε απνηέιεζκα ε εηαηξία καο λα κελ είλαη
ζε ζέζε λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα απνιέζεη θαη’
απηόλ ηνλ ηξόπν ήδε ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά σο δηαθπγόληα θέξδε. Δλδερνκέλσο δε ε ζπλέρηζε ηνύηεο ηεο θαηαζηάζεσο λα επηθέξεη
αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη λα θηλδπλέςεη ε ζέζε αξθεηώλ από ην
πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξίαο καο, παξαηεηλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ ζα πξνθαιέζεη ε ζηέξεζε ηεο θνξνινγηθή καο
ελεκεξόηεηαο.
Δπεηδή ε ελέξγεηα ηνπ θαζ’ νπ λα ζηεξήζεη ηε θνξνινγηθή καο ελεκεξόηεηα γηα νθεηιέο πνπ θαηά πιήξε βεβαηόηεηα ζα εμαιεηθζνύλ ή ζα
κεησζνύλ ζην ειάρηζην από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν [...], θαηά ηελ
εθδίθαζε ηεο θαηαηεζεηκέλεο αλαθνπήο καο, πόξξσ απέρεη από ηελ
ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνύκελνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ θαζ’ νπ ζ’ όιν ην θάζκα
ησλ ζρέζεώλ ηνπ.
Δπεηδή από ηε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ νθεηιώλ ζηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ [...], πέξαλ ηεο πιηθήο δεκίαο, ζα ππνζηνύκε αθελόο κελ εζηθή βιάβε, αθνύ ε ζηέξεζε ηεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
κε όζα απηή ζπλεπάγεηαη (αδπλακία ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ, δπζκελήο
θνξνινγηθή κεηαρείξηζή καο, αδπλακία ιήςεο δαλείσλ θηι.), ζα έρεη
σο απνηέιεζκα λα θινληζηεί ε εκπηζηνζύλε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ έλαληη ηεο εηαηξίαο καο, αθεηέξνπ δε κείσζε ηεο εκπνξηθήο καο θήκεο.
Δπεηδή ε έλδηθε αίηεζε απνδεηθλύεηαη πιήξσο από έγγξαθα θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, είλαη δε λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζήο.
ΓΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
θαη όζνπο επηθπιαζζόκαζηε λα πξνζζέζνπκε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο παξνύζαο
ΖΗΤΟΥΛΕ
Να γίλεη δεθηή ε θξηλόκελε αίηεζε αλαζηνιήο .
Να αλαζηαιεί ε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζηνπο
ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ θαζ’ νπ.
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Να θαηαδηθαζζεί ν αληίδηθνο ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε.
Με ηελ παξνύζα δεηνύκε θαη ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο εθηειέζεσο ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεσο βεβαίσζεο κέρξη ηελ
έθδνζε απόθαζεο επί ηεο θξηλόκελεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Ο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο
[...]
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