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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νο 8 

Καεπείγοσζας «δια περιθοράς» σνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Φλώρινας 

ζηις 11 Μαΐοσ 2020  

 

ηελ Φιψξηλα, ζήκεξα, 11 Μαΐνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαηά ηηο ψξεο 12:00΄ - 14:00΄, ζπλεδξίαζε ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Φιψξηλαο «δηα πεξηθνξάο», γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο,  ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ ππ΄ αξηζκ. 18318/13-3-2020 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξάμεο 

λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11-3-2020 ηεχρνο Α΄) θαη ηελ παξάγξαθν 56 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαηφπηλ έγγξαθεο πξνζθιήζεσο ηνπ θνπ 

Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ πξση. 7012/91/11-05-2020, ε νπνία επηδφζεθε λνκίκσο. Ο Γήκαξρνο Φιψξηλαο 

θνο Βαζίιεηνο Γηαλλάθεο ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε 

απαξηία, εθφζνλ ζπκκεηείραλ -29- κέιε απφ ην ζχλνιν ησλ -33- Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, ν θνο 

Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο. 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ : 

Μηραήι Υάηδηνο, Πξφεδξνο, Υαξνχια Βνδηλίδνπ, Γξακκαηέαο  

 

Μ  Δ  Λ  Ζ 

1.  Νηθφιανο Μνπξαηίδεο 15. Γεψξγηνο ηαχξνπ 

2.  Κσλζηαληίλνο αθνπιέβαο 16. Δπάγγεινο Μεηζθφπνπινο 

3.  Ζιίαο Μνχιειεο 17. Παληειήο Γεσξγηάδεο 

4.  Νηθφιανο Γνχκηζεο 18. Γεψξγηνο Αλησληάδεο 

5.  Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ 19. Βαζίιεηνο Νίθιεο 

6.  Γεκήηξηνο Ζιηάδεο 20. Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο 

7.  Γεκήηξηνο Θενθαλίδεο 21. Νηθφιανο Καξππίδεο 

8.  Βαζίιεηνο Υαηδεηηκνζένπ 22. Υξήζηνο Μπαξδάθαο 

9.  Παλαγηψηεο Νψηαο 23. Θεφθηινο ερίδεο 

10.  νθία Φνπδνχιε Σδψηδε 24. Μηραήι Σζηψθαο 

11.  Νηθφιανο Γξεγνξηάδεο 25. Νηθφιανο Αιεμηάδεο 

12.  ηέθαλνο Μπίξνο 26. Γεκήηξηνο Φαξκαθηψηεο 

13.  Λάδαξνο Αλησληάδεο 27. Δπζπκία Ναιπαληίδνπ 

14.  Παλαγηψηεο Σζαθκάθεο   

 

ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: Οη θ.θ. Αιέμαλδξνο Αθξηηίδεο, Γεψξγηνο Παπαγξεγνξίνπ, Σξαταλφο 

Ραζάηθνο θαη, Νηθφιανο Ησαθεηκίδεο Γεκνηηθνί χκβνπινη, δελ ζπκκεηείραλ ζηελ «δηα πεξηθνξάο» 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα.  

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ αλαιακβάλεη ν Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θνο Ζιίαο Πνιπδσξφπνπινο. 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ: 

ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ: 

ηελ αξρή επηθπξψλεη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο. 

...................................................................................................................................................................... 

1ο ΘΔΜΑ: «Γημιοσργία παράλληλης Λαϊκής Αγοράς ζηο Γήμο Φλώρινας». 
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Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν θνο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο αλαθέξεη 

φηη, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Πξφζθιεζε, o ιφγνο ηνπ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηεο «δηα 

πεξηθνξάο» ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο έγθεηηαη ζηελ άκεζε αλάγθε ιήςεο 

απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19, βάζεη ηεο επείγνπζαο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζην ππ' αξηζκ. 

45355/8-5-2020 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. Καηφπηλ ν 

θνο Πξφεδξνο ξσηά ην ψκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Σν ψκα ζπκθσλεί 

νκφθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ν θνο Πξφεδξνο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Νηθφιανπ Μνπξαηίδε, Αληηδεκάξρνπ Φιψξηλαο, παξνπζηάδεη ην ζέκα σο εμήο:  

 

                                          
          ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

               ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ                                       Φιψξηλα 08-05-2020 

              ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ                                                    Αξηζ. Πξση. : 6977 

Γ/ΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΜΖΜΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΩΝ & ΡΤΘΜΗΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Πξψελ ζηξαη/δν Σάγαξε 

Σαρ. Κψδηθαο: 53100 – Φιψξηλα 

Πιεξνθνξίεο :ΝΔΟΚΑΕΗΩΣΖ ΜΑΡΗΑ 

Σειέθσλν: 2385029646 

FAX: 2385029647 

Mail: adsflorinas@gmail.com   

     νξζή                Π  Ρ Ο  

Κ. Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Φιψξηλαο 

 

 

Θ Δ Μ Α : ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΛΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΦΛΧΡΗΝΑ. 

Έτονηας σπ’ όυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 4682/03-04-2020 « Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ» (Α΄ 42), β) ηεο απφ 11.3.2020 

Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) θαη γ) ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α΄ 64) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» . 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο Γ1α/ΓΠ.νη.23451/07-04-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1210/Β/2020) πεξί θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4497/2017 (ΦΔΚ 171/Α/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

4. Σελ κε αξηζκφ 141/2019 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Φιψξηλαο ζρεηηθήο κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ιατθψλ αγνξψλ Φιψξηλαο. 

5. Σν γεγνλφο φηη ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο Φιψξηλαο δελ επαξθεί γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε φισλ 

ησλ παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ αλά πέληε κέηξα απφζηαζεο ησλ πάγθσλ. 

6. Σηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαζψο θαη ηελ αλάγθε απνζπκθφξεζεο ηεο είδε ιεηηνπξγνχζαο 

ιατθήο αγνξάο ζην Γήκν Φιψξηλαο. 
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7. Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα εκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο θαηαλαισηή κε αξηζκφ πξση. 45355/08-05-

2020 πεξί θαζνξηζκνχ λένπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο παξάιιειεο ππαίζξηαο αγνξάο ηνπ Ν. 4497/2017 (Α΄171) ζηνλ 

Γήκν Φιψξηλαο. 

 

             ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

Α. Σελ έγθξηζε  ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4682/2020 ηεο αλαθεξφκελεο ζην ζρεηηθφ -8- 

εηζήγεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία λένπ ρψξνπ ππαίζξηαο αγνξάο, παξάιιεια κε ηελ θαζηεξσκέλε ιατθή αγνξά, γηα 

πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ ηνχ COVID-19. Ζ 

πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο παξάιιειεο ππαίζξηαο ιατθήο αγνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηκήκα ηεο νδνχ Διέλεο 

Γεκεηξίνπ-Αλαιήςεσο-Λεσθφξνπ Μαθεδνλνκάρσλ εθ ησλ δεμηψλ πιεπξψλ πεξηκεηξηθά ηνπ ηξαηνπέδνπ 

θηαδνπνχινπ - Σάγαξε, πιελ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Φιψξηλαο Πξψηεο .  

 Β. Ζ ιεηηνπξγία ηεο παξάιιειεο ππαίζξηαο αγνξάο κε ηε  λπλ ππαίζξηα αγνξά, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

Σεηάξηε ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξηζκνχ 141/2019 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Φιψξηλαο πεξί θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ Γήκνπ Φιψξηλαο θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε 

ζην -7- ζρεηηθφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα εκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & 

Δπελδχζεσλ απφ 06.30 έσο 16.00 θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ δηαζηήκαηνο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

Γ. Ο Γήκνο Φιψξηλαο ζα δηαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

επάξθεηα ησλ αγαζψλ, ε αζθαιήο πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ, ε πγηεηλή ησλ ρψξσλ θαη φζα νξίδνληαη ζηελ 

Γ1α/ΓΠ.νη.23451/07-04-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1210/Β/2020). 

Γ. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ηνπ ηξαηνπέδνπ θαζψο θαη ε ζηάζε ε ζηάζκεπζε θαη ε θπθινθνξία 

νρεκάησλ επί ησλ νδψλ Διέλεο Γεκεηξίνπ-Αλαιήςεσο-Λεσθφξνπ Μαθεδνλνκάρσλ πιελ ηεο επαξρηαθήο νδνχ 

Φιψξηλαο-Πξψηεο, θαηά ηελ εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο παξάιιειεο ιατθήο. 

Δ. Ζ Απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα ΜΜΔ, ζην gen-sec@gge.gr ζηηο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο Αξρέο θαη ηηο ινηπέο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

               O   ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ                                                      

                                                                                      ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ ν θνο Πξφεδξνο πξνηείλεη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηα παξαπάλσ, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Α. Σνλ νξηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία λένπ ρψξνπ ππαίζξηαο αγνξάο ζηνλ Γήκν Φιψξηλαο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4682/2020, παξάιιεια κε ηελ ήδε θαζηεξσκέλε ιατθή αγνξά ηνπ 

Γήκνπ Φιψξηλαο, γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηάδνζεο ηνπ ηνχ COVID-19. Ζ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο παξάιιειεο ππαίζξηαο ιατθήο αγνξάο ζα 

πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ νδψλ Διέλεο Γεκεηξίνπ - Αλαιήςεσο - Λεσθφξνπ Μαθεδνλνκάρσλ εθ 

ησλ δεμηψλ πιεπξψλ πεξηκεηξηθά ηνπ ηξαηνπέδνπ θηαδνπνχινπ - Σάγαξε, πιελ ηεο επαξρηαθήο νδνχ 

Φιψξηλαο-Πξψηεο.  

Β. Ζ ιεηηνπξγία ηεο παξάιιειεο ππαίζξηαο αγνξάο κε ηε λπλ ππαίζξηα αγνξά, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

θάζε Σεηάξηε, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππ΄ αξηζκ. 141/2019 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Φιψξηλαο, πεξί θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ Γήκνπ Φιψξηλαο θαη ζχκθσλα 

κε ηελ κε αξηζκφ πξση. 45355/08-05-2020 εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ απφ 06.30΄ έσο 16.00΄  θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
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δηαζηήκαηνο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη 

πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

Γ. Ο Γήκνο Φιψξηλαο ζα δηαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ αγαζψλ, ε αζθαιήο πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ, ε πγηεηλή ησλ ρψξσλ 

θαη φζα νξίδνληαη ζηελ Γ1α/ΓΠ.νη.23451/07-04-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1210/Β/2020). 

Γ. Σελ απαγφξεπζε ιήςεο θσηνγξαθηψλ ηνπ ηξαηνπέδνπ θαζψο θαη ηελ ζηάζε, ζηάζκεπζε θαη 

θπθινθνξία νρεκάησλ επί ησλ νδψλ Διέλεο Γεκεηξίνπ-Αλαιήςεσο-Λεσθφξνπ Μαθεδνλνκάρσλ πιελ  

ηεο επαξρηαθήο νδνχ Φιψξηλαο-Πξψηεο, θαηά ηελ εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο παξάιιειεο ιατθήο. 

Δ. Ζ παξνχζα απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηα ΜΜΔ, ζην gen-sec@gge.gr ζηηο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο θαη ηηο ινηπέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ Απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 56/2020. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                               ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

 

Πηζηφ Αληίγξαθν 

Σ.Τ.                                                  Φιψξηλα, 12-05-2020                                                  Σ.Τ. 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

 

Μηραήι Δ. Υάηδηνο 
 

 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 8ν/2020    
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