
 

                                                                              Αριθμ. Απόφ. 11/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 11/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης (δια τηλεδιάσκεψης) 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δράσης, Χωροθέτησης και Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς 
Καταναλωτών του άρθρου 37 του Ν.4497/2017 του σωματείου με την επωνυμία 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- 
Κοινωνία Αλληλεγγύης. 
 

   Σήμερα Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00μμ ύστερα από την υπ΄ 

αριθμ.:14466/02-08-21 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας, 

πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση  δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), τα υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-

2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 7-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 

163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (AΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του 

ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με  τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 

3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα  εννιά (9) ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)   1.ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ    2. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4.ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ      

5.ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ                                            

6.ΖΩΗ ΑΓΝΗ  

7.ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

8.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

9.ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ               

                                                                                                                                                                                       

 



         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κοντάρα Βασιλική. 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενος το 1ο θέμα, παρουσίασε την από 

16/06/2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που υπογράφεται από 

τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, κ. Ξανθάκο Ιωάννη και έχει 

ως εξής  :   

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δράσης, Χωροθέτησης και Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς 
Καταναλωτών του άρθρου 37 του Ν.4497/2017 του σωματείου με την επωνυμία 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- 
Κοινωνία Αλληλεγγύης. 
 
 
Σχετ.: α. Οι με αριθμ. πρωτ. 18172/2020 και 11347/2020 αιτήσεις. 
 β.  Το άρθρο 37 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι, σε συνέχεια των σχετικών, 
η έγκριση της   χωροθέτησης Αγοράς Καταναλωτών που διοργανώνεται από τον 
σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης» ο οποίος έχει έδρα 
επί της Λ. Δημοκρατίας 8 στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. Σκοπός του 
κανονισμού λειτουργίας είναι η συστηματοποίηση του νομικού πλαισίου, βάσει του 
οποίου διοργανώνεται στο Δήμο Πεντέλης σύμφωνα με τον νόμο 4497/2017 και 
συγκεκριμένα  το Άρθρο 37 για τις «αγορές των καταναλωτών», η θέσπιση κανόνων 
και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 

2. Με το (α) σχετικό κατατέθηκε αίτηση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- 
Κοινωνία Αλληλεγγύης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του (β) όμοιου, με 
το οποίο ζητείται η έγκριση διενέργειας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών του άρθρου 
37 του Ν.4497/2017 στον Δήμο Πεντέλης. Κατατέθηκαν Νομιμοποιητικά έγγραφα του 
Συλλόγου:  

α. Καταστατικό εγκεκριμένο από το ειρηνοδικείο Χαλανδρίου,  
β. Πρακτικό ιδρύσεως του Σωματείου και εκλογής Μελών προσωρινής 

διοικούσας επιτροπής θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών,  
γ. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί κατάθεσης Σωματείου,  
δ. Πρακτικό συνεδρίασης προσωρινής Δ.Ε όπου δηλώνεται η έδρα του 

Σωματείου  
καθώς και σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εν θέματι αγοράς..  

3. Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στις  διατάξεις   
α. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α΄/8-6-2006)  
β. Του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 /Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ.  Του άρθρου 37 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): 
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Αγορές Καταναλωτών είναι  οι αγορές που διοργανώνονται με 
πρωτοβουλία πολιτών-καταναλωτών για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, μετά από έγκριση των δήμων, οι οποίοι 
παραχωρούν και τους χώρους διεξαγωγής των αγορών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 
37 του Ν.4497/2017, ισχύουν τα παρακάτω: 

«Άρθρο 37  
Αγορές των καταναλωτών  



  
1. Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης 
και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των 
πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης 
και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και 
μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές 
αυτές διοργανώνονται, μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών- καταναλωτών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν 
λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος, οι αγορές αυτές μπορούν 
να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών - πολιτών, 
η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών αυτών. 
2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση 
αγορών σε ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, σε συνεταιρισμούς 
καταναλωτών, καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών - καταναλωτών με νομική 
υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα: 
α. ότι είναι μη κερδοσκοπικοί, 
β. ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και 
γ. ότι έχουν σκοπό που προάγει σαφώς την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις 
αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 
επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, 
θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε 
μορφής διάκριση. 
Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, πρέπει σε ετήσια βάση να 
υποβάλουν στο δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους 
ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι 
λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς 
να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές 
αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη των 
καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα. 
3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν: 
α. οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, 
β. οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί 
και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), του άρθρου 3 του ν. 
4430/2016 (Α' 205), 
γ. οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση προϊόντων 
οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 
4235/2014 και της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468), δ. οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.) παραγωγικού σκοπού και οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. παραγωγικού σκοπού. 
Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να είναι 
ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν. 
4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών - πολιτών 
που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο το πολύ μία φορά το μήνα. Σε κάθε δήμο 
ή δημοτικό διαμέρισμα μπορεί να διενεργείται μία αγορά των καταναλωτών. Ο 
συλλογικός φορέας πολιτών - καταναλωτών πρέπει να έχει την έδρα του εντός δήμου 
ή του δημοτικού διαμερίσματος, όπου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο δήμος από 
την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και 
γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της 
αγοράς. Για το σκοπό αυτόν ο δήμος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του είτε μέλος του 



δημοτικού συμβουλίου είτε υπάλληλο στο συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει 
στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς. 
5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών - πολιτών υποβάλλει πρόταση στο δήμο, στον 
οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο το καταστατικό του, 
τα στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων μελών 
του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της 
αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο 
εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας 
περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο 
αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, 
καθαριότητας, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπο 
εξέτασης αυτών, πωλούμε να προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος 
συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας 
αυτής, όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες 
που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό 
φορέα. Η απορριπτική απόφαση του δήμου αιτιολογείται ειδικά. Η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου μαζί με τον κανονισμό 
λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το 
καταστατικό του. 
6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο 
κανονισμό λειτουργίας, πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
της αγοράς να γνωστοποιήσει στο δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα που 
διαθέτουν και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προϊόντα που διατίθενται πρέπει να είναι 
προσυσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία πρέπει να αναφέρεται στην 
κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να 
αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή και οι πιστοποιήσεις κάθε 
συμμετέχοντος πωλητή. Τέλος, πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού 
φορέα που παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. 
7. Ο δήμος και ο διοργανωτής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια της 
αγοράς, ανακοινώνουν την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην 
ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές 
αυτών. Η ημέρα λειτουργίας δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης 
μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι 
διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Η εγγραφή στον εν 
λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη 
αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία 
της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε 
συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική 
αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και επιδίδουν στα 
ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες 
πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται 
να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, καθώς και έγγραφο 
ταυτοποίησής τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στον 
παρόντα για τις λοιπές μορφές υπαίθριου εμπορίου. 
8. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου. Ο δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και 
σε είδος για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους, όπως προμήθεια ειδών 
σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς. 
9. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αγορές καταναλωτών μπορεί να 
διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους 
ευθύνης της.» 
 

5. Το κείμενο του προτεινόμενου προς ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της της 
αγοράς των καταναλωτών, που διοργανώνεται από τον σύλλογο μη κερδοσκοπικού 



χαρακτήρα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-
Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης» έχει όπως παρακάτω: 

 
 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- 
Κοινωνία Αλληλεγγύης» 

 
ΆΡΘΡΟ 1° ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Σκοπός του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της αγοράς των καταναλωτών, 
που διοργανώνεται από τον σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία 
Αλληλεγγύης», είναι η συστηματοποίηση του νομικού πλαισίου, βάσει του οποίου 
διοργανώνεται στο Δήμο Πεντέλης Αγορά Καταναλωτών, σύμφωνα με τον νόμο 
4497/2017 και συγκεκριμένα / το Αρθρο 37 για τις «αγορές των καταναλωτών», η 
θέσπιση κανόνων και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών. 
 
ΆΡΘΡΟ 2Ο ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Υπεύθυνο όργανο για τη διεξαγωγή των δράσεων και την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι το Δ,Σ του Συλλόγου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης» 
με έδρα στον Δήμο Πεντέλης (θα συμπληρωθεί η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης).   
 
ΆΡΘΡΟ 3Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Ο χώρος διεξαγωγής ορίζονται 
α. Η Πλ. Αγ. Σίλα στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης και  
β. Το οικόπεδο ιδιοκτησίας δήμου Πεντέλης  επί της οδού Παλαιών 

Πατρών Γερμανού 1α στη Δ.Κ. Μελισσίων,  
όπως φαίνεται και στην σχετική μελέτη. (Α.Μ.24-24α/2020 ΔΠΕ). 

Οι δράσεις αγορών Καταναλωτών - Παραγωγών στο Δήμο Πεντέλης, 
διοργανώνονται από το Σύλλογο μία (1) φορά το μήνα, την δεύτερη Κυριακή κάθε 
μήνα. Η αγορά θα διοργανώνεται εναλλάξ στη Δ.Κ.  Ν. Πεντέλης και στη Δ.Κ. 
Μελισσίων. 

Για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς του Covid – 19 

ο σύλλογος θα μεριμνήσει ούτως ώστε  να τηρούνται τα μέτρα όπως αυτά ισχύουν 

σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν 

προβλέπονται ρητά μέτρα για τις συγκεκριμένες αγορές θα τηρούνται αυτά που ισχύουν 

για τις λαϊκές αγορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ: 

Η διάθεση των θέσεων πώλησης θα πραγματοποιείται με μέριμνα και ευθύνη του 

Συλλόγου με τη επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής-Κοινωνία Αλληλεγγύης». Η κάθε θέση θα 

καταλαμβάνει το ανώτερο 1,5 μέτρα πλάτος Χ 4 μέτρα μήκος. Ανά δύο πάγκους θα 

υπάρχει απόσταση- διάδρομος ενός (1) μέτρου. 

Για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς του Covid – 19 

ο σύλλογος θα μεριμνήσει ούτως ώστε  να τηρούνται τα μέτρα όπως αυτά ισχύουν 

σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν 

προβλέπονται ρητά μέτρα για τις συγκεκριμένες αγορές θα τηρούνται αυτά που ισχύουν 

για τις λαϊκές αγορές. 

Δεν θα υπάρχει μονιμότητα της θέσης.  

Ρητά απαγορεύεται στο δικαιούχο η παραχώρηση της θέσης που κατέχει σε 

τρίτο.  

Ο αριθμός των πωλητών μπορεί να είναι κάθε φορά το ανώτερο μέχρι 



είκοσι τέσσερις (24), εφόσον δύνανται να τηρηθούν και τα ανωτέρω μέτρα. 

 
ΆΡΘΡΟ 5Ο ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της αγοράς από 10.00 μέχρι 14:00. 
Η προσέλευση των πωλητών θα γίνεται μέχρι 60 λεπτά νωρίτερα και η 

αναχώρησή τους μέχρι 60 λεπτά αργότερα. 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:  

Όπως αναφέρονται στα άρθρα 7 και 17 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171/13/11/2017) και ειδικότερα:  

1. Οπωροκηπευτικά.  
2. Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού.  
3. Λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια.  
4. Ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την 

323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2026).  

5. Οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, 
σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 
606/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική 
νομοθεσία υπ’ αριθμ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3324) 
όπως ισχύει, υπ’ αριθμ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1372), υπ’ 
αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2904), υπ’ αριθμ. 
5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2323) όπως ισχύει, υπ’ αριθμ. 
5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2323).  

6. Μέλι τυποποιημένο.  

7. Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).  

8. Άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό 

χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και 

πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, 

δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 

1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότησή του.  

9. Τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 

4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως 

γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, 

αρτύματα.  

10. Αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε 

εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

11. Γαλακτοκομικά προϊόντα.  

12. Οι παραγωγοί πωλητές που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1, 

μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να 

διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την 

κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους 

αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα 

αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.  

13. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως 

τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται εκτός 

ψυγείου, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.  

14. Είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας και είδη χαρτιού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  



Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στην αγορά καταναλωτών-χωρίς μεσάζοντες 

έχουν:  

α. Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων 

προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος,  

β. Οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι 

συνεταιρισμοί και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), του 

άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),  

γ. Οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. 

Σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη 

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 

πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση 

προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του ν. 4235/2014 και της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468),  

δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παραγωγικού 

σκοπού και οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. παραγωγικού σκοπού. 

 Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να 

είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι αιτήσεις-προτάσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται προς το Δ.Σ   του 

Συλλόγου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-

Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης» μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

Παραγωγοί:  

α. Δήλωση ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους  

β. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων όταν απαιτούνται  

γ. Φορολογικά παραστατικά (π.χ. ταμειακή, αποδείξεις)/ απαλλακτικά έντυπα. 

(Αν είναι πάνω από 15000€ και έχει επιδότηση πάνω από 5000€ υποχρεούται να 

εκδίδει από ταμειακή)  

δ. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα 

του στο τόπο της διάθεσης.  

Μεταποιητές:  

α. Άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας  

β. Πιστοποιητικό ISO, HACCP όταν απαιτούνται  

γ. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων όταν απαιτούνται  

δ. Τήρηση κανόνων τυποποίησης / συσκευασίας  

ε. Φορολογικά παραστατικά (ταμειακή και μερικά μπλοκ αποδείξεων για παν 

ενδεχόμενο)  

στ. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα 

του στο τόπο της διάθεσης  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Η επιλογή των συμμετεχόντων παραγωγών - πωλητών γίνεται κάθε φορά από το 

Δ.Σ. του συλλόγου με βάση :  

α. Την ποιότητα του προϊόντος,  

β. Την τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα,  

γ. Την εντοπιότητα του παραγωγού – πωλητή,  



δ. Τη συχνότητα συμμετοχής του παραγωγού – πωλητή,  

ε. Τη χρονική περίοδο που διοργανώνεται η αγορά και τα προϊόντα που 

διαθέτουν οι παραγωγοί – πωλητές. 

Ο έλεγχος των προς πώληση προϊόντων γίνεται με δοκιμή και εργαστηριακούς 

ελέγχους των δειγμάτων που δίνουν οι πωλητές ή με εργαστηριακούς ελέγχους που 

έχουν κάνει οι ίδιοι οι παραγωγοί – πωλητές όπου απαιτούνται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΑΠΟΒΟΛΗ 

Βασικοί λόγοι αποβολής από την δράση παραγωγού / μεταποιητού είναι:  

α. Η αντικοινωνική και μη αλληλέγγυα συμπεριφορά,  

β. Η αύξηση της τιμής χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον διοργανωτή,  

γ. Η αλλαγή των ειδών των προϊόντων χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον 

διοργανωτή,  

δ Η αδικαιολόγητη απουσία του, την ημέρα της δράσης. 

ε. Η μη συμμόρφωση με τις Νομοθετικές διατάξεις { φορολογικές, 

αγορανομικές, υγειονομικές, κλπ),  

στ Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο ΔΡΑΣΕΙΣ- ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ 

Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου. Οι δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς το οποίο 

μπορεί να είναι και σε είδος για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεων τους, όπως 

προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία. 

Οι δράσεις αναλαμβάνονται σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του 

Συλλόγου και είναι υποχρεωτικά αλληλέγγυες, με ενίσχυση, από τους παραγωγούς, 

συγκεκριμένα των κοινωνικών δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Πεντέλης. 

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ: 

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στο πάγκο των 

προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο, πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν την 

ιδιότητα, τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους. 

α. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι προσυσκευασμένα και 

τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και 

καθαριότητας αυτών. 

β. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της αγοράς εκτός 

των αυτοκινήτων που φέρουν ψυγείο προϊόντων. 

γ. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της 

καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περίοικων, την ρύπανση και την 

πρόκληση ζημιών στην περιοχή. 

Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της αγοράς να 

φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, καθώς και την 

συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας, σε σακούλες ή 

δοχεία και στην συνέχεια θα πρέπει τα απορρίμματα να τοποθετούνται στους κάδους 

απορριμμάτων ή ανακύκλωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 

Ο συλλογικός φορέας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης», 



πρέπει 20 είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς να 

γνωστοποιήσει στον δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα που διαθέτουν και 

τις τιμές πώλησης αυτών. Επίσης στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναφέρονται τα 

συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή/και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντος πωλητή. 

Τέλος πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που παρίστανται στη 

συγκεκριμένη αγορά καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. 

Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης των πωλητών στην αγορά αυτή κατά τη 

λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού 

φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη 

σχετική αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και 

επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο κατάσταση με τους 

συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. 

Ο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία 

Αλληλεγγύης», πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλλει στο Δήμο απολογισμό με τις 

αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη 

υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της 

αγοράς. 

Απαγορεύεται ρητά ο συλλογικός φορέας να απαιτεί χρηματικά ποσά από τους 

πωλητές για τη συμμετοχή τους στην αγορά αυτή. 

Ο δήμος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπο του είτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου 

είτε υπάλληλο στο συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες 

αγοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΙΣΧΥΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της 

ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης», 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες 

και αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πεντέλης. 

Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση επιμέρους άρθρων του 

παρόντος κανονισμού γίνεται όποτε κριθεί αναγκαίο με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζει ο Νόμος. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
6. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της 

χωροθέτησης της ανωτέρω αγοράς καταναλωτών του άρθρου 37 του Ν.4497/17  που 

διοργανώνεται από τον σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία 

Αλληλεγγύης»   

α. Στην Πλ. Αγ. Σίλα στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης.  

β. Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας δήμου Πεντέλης επί της οδού Παλαιών Πατρών 

Γερμανού 1α στη Δ.Κ. Μελισσίων. 

σύμφωνα με την  υπ΄ αριθμ 24-24Α/2020ΔΠΕ Μελέτη και τα  διαγράμματα που τη 

συνοδεύουν. 

 



   Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων μετά την εισήγηση του Προέδρου και 

αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α’ 87)  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας την έγκριση της Χωροθέτησης της Αγοράς Καταναλωτών του άρθρου 37 

του Ν.4497/2017 του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης σε 

οικόπεδο ιδιοκτησίας δήμου Πεντέλης επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 1α στη 

Δ.Κ. Μελισσίων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 24-24Α/2020 ΔΠΕ Μελέτη και τα  

διαγράμματα που τη συνοδεύουν. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
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