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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Η  Δήμαρχος Σκύδρας  
έχοντας υπόψη:                    

                       

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. γ περ.4 και 5 του Ν.3463/2006 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.2 του Ν.3852/2010 

4. Επειδή ο Δήμος Σκύδρας θα πραγματοποιήσει εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς και 

στόλισμα Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στην Πλατεία ΚΤΕΛ από 10-12-2015 έως 10-01-

2016 

5. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ακώλυτη 

τέλεση των εκδηλώσεων καθώς και η Ασφάλεια των κατασκευών του 

χριστουγεννιάτικου δάσους. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Άρθρο 1ο: Ορίζει την ανώνυμη πάροδο η οποία διέρχεται εντός της πλατείας από την 

διασταύρωση της οδού 24ης Ιουλίου έως την οδό  Σαφραπόλεως ως πεζόδρομο από 10-

12-2015 έως 10-01-2016.  

Άρθρο 2ο: Χαρακτηρίζει μέρος της παραπάνω ανωνύμου οδού καθώς και μέρος της 

πλατείας του ΚΤΕΛ οικ. τετράγωνο 32α χώρο εορταστικών εκδηλώσεων για το χρονικό 

διάστημα από 10-12-2015 έως 10-01-2016.  

Ο παραπάνω χώρος  αποτυπώνεται στο τοπ. διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου στα σημεία 

Α-Β-Γ-Δ και είναι 40 τ.μ. 

Άρθρο 3ο:  Στον υπόλοιπο χώρο της πλατείας θα επιτρέπεται η στάση στάθμευση των 

οχημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμποδίζουν τις εκδηλώσεις ούτε την πρόχειρη 

κατασκευή του χριστουγεννιάτικου δάσους. 

Άρθρο 4ο:  Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.4,34, 

παρ.2,103 και 104 ΚΟΚ όπως κυρώθηκε με τον Ν.2696/99. 

Άρθρο 5ο: Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της και την 

τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων. 
 

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

      

              

 

                                                                   ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                   

 

 
ΚΟΙΝ/ΤΑΙ: 

1. κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας 

2. Αστυνομική Διεύθυνση Έδεσσας 

3. Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας  

 


