
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 

Του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Μητροπόλεως, αρ.52, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

ΠΡΟΣ 

1) Την Περιφέρεια Αττικής, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. 
Συγγρού αρ. 15-17, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

2) Τη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Πάρκων και 
Αλσών , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευελπίδων αρ.4, όπως 
νομίμως εκπροσωπείται. 

**************** 

          Μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες μελών μας και ύστερα και 
από επιτόπια αυτοψία εκπροσώπων μας, διαπιστώσαμε με απόλυτη 
έκπληξη ότι ο χώρος τον οποίο εκμισθώσατε στην «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» δυνάμει της υπ’ 
αριθμόν 749/2013 Προκήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 
έχει διαμορφωθεί σε ένα χώρο όπου πρόκειται άμεσα να διενεργηθούν 
παράνομες εμπορικές πράξεις. 

           Σας υπενθυμίζουμε ότι τόσο σύμφωνα με το νόμο όσο σύμφωνα 
και με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν 749/2013 Προκήρυξη 
Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μοναδικός σκοπός της 
παραχώρησης του Πεδίου του Άρεως είναι η δημιουργία 
Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου, με παιγνίδια και λυόμενες 
κατασκευές που θα συγκροτούν την εικόνα ατμοσφαιρικού χωριού με 
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν πόλο 
έλξης και θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα των Χριστουγέννων.  

           Η άνευ αδείας διενέργεια εμπορικών πράξεων επιφέρει ποινικές 
και διοικητικές κυρώσεις. 



         Δεν διασφαλίζονται στοιχειώδεις υγειονομικοί κανόνες, και είναι 
εξαιρετικά αμφίβολη η προέλευση των προς διάθεσιν προϊόντων. 

         Επειδή, σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η λιανική πώληση 
εμπορευμάτων χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

         Επειδή, κατά τους όρους της υπ’ αριθμόν 749/2013 Προκήρυξης 
για τη Διενέργεια του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μοναδικός 
σκοπός του θεματικού πάρκου είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης και θα 
ανταποκρίνονται στο πνεύμα των Χριστουγέννων. 

         Επειδή σας καθιστούμε άμεσα υπεύθυνους, για τη διενέργεια των 
παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων. 

         Επειδή πλήττονται άμεσα τα συμφέροντα των μελών μας. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας 

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για τις ως άνω παράνομες εμπορικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Πεδίον του Άρεως, Σας 
ΚΑΛΟΥΜΕ όπως διασφαλίσετε ότι η λειτουργία του θεματικού πάρκου 
θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ. 749/2013 
προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού και ότι θα παύσει άμεσα 
η διενέργεια παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων, άλλως και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα 
προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και θα απευθυνθούμε σε κάθε 
αρμόδια διοικητική, δικαστική, εισαγγελική, φορολογική και υγειονομική 
αρχή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και των 
δικαιωμάτων των μελών μας. 

 

 

                                                       Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 

                                                                     



Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας, αρμόδιος δικαστικός 
επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την 
Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού αρ. 15-
17, νομίμως εκπροσωπούμενης και στη  Γενική Διεύθυνση Ποιότητας 
Ζωής, Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Ευελπίδων αρ.4, και νομίμως εκπροσωπείται, προς γνώση τους και για 
τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην 
έκθεση επίδοσης. 

 


