
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Λαϊκή Αγορά Συνοικισμού Ανθούπολης πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στο 
πλακόστρωτο πλησίον της εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εδώ και είκοσι 
χρόνια. Στην Αγορά λαμβάνουν μέρος παραγωγοί από όλη την ελεύθερη Κύπρο και 
πωλούν διάφορα προϊόντα όπως φθαρτά, φρούτα, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, 
αλλαντικά, άνθη, καλλωπιστικά φυτά, ξηρούς καρπούς, ψάρια κ.α. 

 
Όροι Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Συνοικισμού Ανθούπολης 

 

1.  Μέρα και Ώρες Λειτουργίας 

H Λαϊκή Αγορά λειτουργεί κάθε Κυριακή μέχρι τις 15.00 μ.μ., εκτός της Κυριακής του 

Πάσχα.  

Η διαδικασία αποχώρησης των πωλητών πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον μισή ώρα πριν, 

ώστε να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στην Υπηρεσία Καθαρισμού του Κοινοτικού 

Συμβουλίου να εκτελέσει τις εργασίες της. 

2. Ωράριο τοποθέτησης προϊόντων από τους πωλητές  

Απαγορεύεται στους πωλητές να εισέρχονται και να εκφορτώνουν προϊόντα στο χώρο 

της Αγορά πριν τις 3.00 π.μ. Η εκφόρτωση των προϊόντων θα γίνεται από τις 3.00 π.μ. 

μέχρι τις 6.00 π.μ. 

3.  Κατανομή χώρου στους πωλητές  

Στους ενδιαφερόμενους πωλητές παραχωρείται καθορισμένος χώρος για τοποθέτηση 

των προϊόντων τους, ο οποίος ισχύει μόνο για τη μέρα διεξαγωγής της Αγοράς.  Η 

τοποθέτηση προϊόντων εκτός των καθορισμένων χώρων απαγορεύεται. Προϊόντα που 

θα τοποθετούνται εκτός των καθορισμένων χώρων υπόκεινται σε εξώδικο. 

4.  Δικαιώματα για τη χρήση του Χώρου  

Για τη χρήση χώρου 3m Χ 3m το δικαίωμα πλανοδιοπώλησης καθορίστηκε στο ποσό των 

€10.00 για  κάθε Κυριακή  

5. Στάθμευση οχημάτων 

Απαγορεύεται η στάθμευση εμπορικών οχημάτων στο Χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Οι 

πωλητές θα ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα τους και ακολούθως θα αποχωρούν από το 

χώρο στάθμευσης της Λαϊκής Αγοράς και θα σταθμεύουν τα οχήματα τους σε  χώρο που 

διαμόρφωσε το Συμβούλιο πλησίον της Λαϊκής Αγοράς. 

6.  Καθαριότητα Λαϊκής Αγοράς 

Οι πωλητές θα πρέπει να διατηρούν το χώρο που τοποθετούν τα προϊόντα τους καθαρό 

και στην κατάσταση που έχει παραληφθεί. Μετά το πέρας της λειτουργίας της Αγοράς, η 

απόρριψη των εναπομεινάντων προϊόντων και άλλων άχρηστων αντικείμενων στο 



πλακόστρωτο της Λαϊκής απαγορεύεται αυστηρώς. Υπάρχουν ειδικά σκυβαλοδοχεία, στα 

οποία οι πωλητές μπορούν να τοποθετούν τα άχρηστα τους, μέσα σε ειδικά πλαστικά 

σακούλια.  

7. Άδεια Χρήσης Χώρου - Κάρτα Εισόδου 

Οι δικαιούχοι πωλητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάθε Κυριακή την κάρτα εισόδου η 

οποία τους έχει παραχωρηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

8. Τιμή, κατηγορία, προέλευση. 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν ένδειξη για την τιμή, την κατηγορία και την προέλευση 

τους.  

 


