
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΑΝΔΩΡΑ» 
 

 
 

1. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
 

Ο καταναλωτικός προμηθευτικός συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής 

Χολαργού «ΠΑΝΔΩΡΑ» διοργανώνει υπαίθρια αγορά παραγωγών στην Αγία 
Παρασκευή όπως ορίζεται από το άρθρο 37 του Ν.4497/2017. 

 
 

2.ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 

Ορίζεται μέγιστος αριθμός παραγωγών ο αριθμός είκοσι πέντε (25). 

Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές έχουν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 
3 του άρθρου 37 του Ν.4497/2017 

 

 

3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 

Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από το ΔΣ του Συλλόγου σε συνεργασία με 

επιστημονικό προσωπικό που θα προσφέρει τις γνώσεις του εθελοντικά. 
Λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα σε συνάρτηση με την τιμή των 

προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και η συμπεριφορά κατά την διάρκεια 

της λειτουργίας της αγοράς. 
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συμμορφωμένοι με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 
 

4.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς ορίζεται από 09.00 μέχρι 14.00 

Η διοργάνωση της αγοράς διενεργείται μία φορά ανά μήνα. 
 

5.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Κατά τη διάρκεια της διενεργούμενης αγοράς οι πωλητές οφείλουν να είναι 
σχολαστικοί και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. 

Μετά το πέρας της διενεργούμενης αγοράς οι πωλητές οφείλουν να 
αφήνουν το χώρο τους καθαρό. 
 

6.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 

Η αίτηση ενδιαφερόμενου πωλητή υποβάλλεται στο Συνεταιρισμό ένα 
τουλάχιστον μήνα πριν την διενέργεια της αγοράς και πρέπει υποχρεωτικά 

να συμπεριλαμβάνει το είδος των προϊόντων, τιμοκατάλογο των προϊόντων 
(τιμές και συσκευασίες) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως 

αναφέρονται παρακάτω. 
 
 

 



7.ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Σε περίπτωση παραγωγού νωπών αγροτικών προϊόντων: ΟΣΔΕ, Μητρώο 
Αγροτών. 

Σε περίπτωση μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων: ΟΣΔΕ, Κ.Η.Μ.Ο. 

Σε περίπτωση βιοτεχνίας: άδεια λειτουργίας. 

Σε περίπτωση οικοτεχνίας: άδεια οικοτεχνίας. 
 

 

8.ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Η αίτηση ενδιαφερόμενου πωλητή και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
εξετάζονται από το ΔΣ του Συνεταιρισμού, σε συνεργασία με επιστημονικό 

προσωπικό που θα προσφέρει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του εθελοντικά 
και θα αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 
 

9.ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

         Τυριά 

         Φρούτα 

         Λαχανικά 

         Ελιές 

         Αλλαντικά 

         Κρεατοσκευάσματα 

         Όσπρια 

         Ρύζι 

         Αποξηραμένα φρούτα 

         Ξηροί καρποί 

         Λάδι 

         Ξύδι 

         Κρασί 

         Άμυλο 

         Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού 

         Χαλβάς 

         Κουλούρια 

         Γλυκά 

         Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

         Προϊόντα Αρτοποιίας 

         Προϊόντα ζύμης 

         Πίτσες 

         Παξιμάδια 

         Ζωοτροφές (για ζώα συντροφιάς) 

         Αποξηραμένα βότανα 

         Καρυκεύματα 

         Τουρσιά 

         Μέλι 

         Αυγά 

         Αλόη 

         Είδη καθαρισμού 

         Γαλακτοκομικά 

         Καφέδες 
 



 

10.ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ο χώρος που διαθέτει ο Δήμος ή άλλη δημόσια αρχή καθ΄ υπόδειξη/αίτηση 
του συνεταιρισμού για την διενέργεια της αγοράς. Κατά την διενέργεια της 

αγοράς παρίστανται υποχρεωτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού. 
 
 

11.ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός πωλητή με οποιαδήποτε ρύθμιση του 
παρόντος κανονισμού θα γίνεται αρχικά σύσταση και εάν επαναληφθεί το 

«παράπτωμα» θα αποβάλλεται από την αγορά. 
 

12.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο παρόν κανονισμός, όπως έχει οριστεί και προτείνεται, τελεί υπό την 
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο τον εγκρίνει στο σύνολό του 

παράλληλα με τη σχετική απόφαση περί διοργάνωσης της αγοράς. 
 

Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες στον παρόντα προτεινόμενο 
κανονισμό, που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου, 

συμφωνούνται με το Συνεταιρισμό, ενσωματώνονται και κωδικοποιούνται 
στον παρόντα κανονισμό. 
 


