
 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                           ΣΚΥΔΡΑ,Τρ.28/4/2015    

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ  

Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                                                                                         

Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης 20       

Πληρ.       : Δημήτρης Αλεξανδρίδης            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ            
Τ.Κ.        : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ           

Τηλέφωνο    : 2381351802                                                   

Fax  : 2381082887                      

e-mail      : gra.dimarxou@skydra.gov.gr 

              

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα επίσκεψης της Δημάρχου Σκύδρας στην Αθήνα. 

 

Στην Αθήνα είχε μεταβεί, από τη Δευτέρα 20 έως την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, η 

Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου με σκοπό να προωθήσει θέματα του Δήμου, με 

την παρουσία και την υποστήριξη του Βουλευτή Πέλλας Γιάννη Σηφάκη. 

Στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.Εθ.Α.) έθεσε το ζήτημα της επιστροφής στη δικαιοδοσία 

του Δήμου του στρατοπέδου «Μαργαρίτη Δούμτσα». Το συγκεκριμένο είχε παραχωρηθεί 

το 1958 από την τότε Κοινότητα Σκύδρας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη 

στρατιωτικών αναγκών. Όμως, μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου φαίνεται ότι οι λόγοι 

της παραχώρησης έχουν αρθεί, γι΄αυτό και η Δήμαρχος ζήτησε την απόδοσή του στον 

αρχικό δικαιούχο, τότε Κοινότητα και νυν Δήμο Σκύδρας. Ωστόσο, το Υπουργείο 

εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, δηλαδή, εάν κριθεί ότι το στρατόπεδο εντάσσεται ακόμη 

στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του τότε το Υπουργείο θα είναι αρνητικό. Ταυτόχρονα, θα 

εξεταστούν και οι ακριβείς όροι της παραχώρησης που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο 

πλευρών. 

Επίσης, στην ίδια υπηρεσία  συζητήθηκε το ζήτημα της παραχώρησης του κτηρίου της 

Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σκύδρας (Λ.Α.Φ.Σ.). Η Δήμαρχος υπενθύμισε την αρχική 

συμφωνία για την παραχώρηση του στο Δήμο έναντι του συμβολικού τιμήματος των 

180€ μηνιαίως και βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε αντίστοιχη απόφαση. Όμως, το 

Τ.ΕΘ.Α. υποστηρίζει ότι το τίμημα δεν μπορεί να είναι της τάξεως των 180€ κι αντιπρότεινε 

το ποσό των 280€ μηνιαίως. Φυσικά, θ΄απαιτηθούν και δαπάνες ανακαίνισης, 

επιδιόρθωσης και προσαρμογής του κτηρίου στις νέες χρήσεις, ώστε να καταστεί 

ασφαλές και λειτουργικό, και τις οποίες θ΄αναλάβει ο Δήμος. Το θέμα, λοιπόν, βρίσκεται 

σ΄εξέλιξη.  

Στο  Υπουργείο Οικονομικών έθεσε το ζήτημα της αναγκαιότητας της λειτουργίας της 

πρώην Δ.Ο.Υ. Σκύδρας, για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και οι υπηρεσίες 

ν΄ασκούνται αποκεντρωμένα κι αποτελεσματικά. Στο αίτημα αυτό η απάντηση ήταν ότι 

θα εξεταστεί η περίπτωση της στελέχωσης του γραφείου της Δ.Ο.Υ. Σκύδρας μ΄επιπλέον 

προσωπικό, ίσως, έναν υπάλληλο ακόμα.  



 

 

Από τον Αν. Υπουργό Δημήτρη Στρατούλη και τον Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α. ζητήθηκε η 

αύξηση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του γραφείου του Ι.Κ.Α. Σκύδρας και 

υπήρξε αρχικά θετική αντιμετώπιση. 

Ακολούθως, επισκέφθηκαν τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων θέτοντας το θέμα της χρηματοδότησης των προτάσεων – μελετών των 

παιδικών χαρών μέσω του Ο.Π.Α.Α.Χ. Η απάντηση που δόθηκε ήταν πως επιλέξιμα είναι 

τα έργα που αφορούν γενικότερες αναπλάσεις πλατειών. Οι παιδικές χαρές θα 

μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους που όμως ελλείπουν αυτήν την 

περίοδο.   

Πρέπει να επισημανθεί ότι η κάθοδος της Δημάρχου στην Αθήνα συνέπεσε με την 

αναστάτωση και την ανησυχία που προκάλεσε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για 

την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. στην Τράπεζα 

Ελλάδας. Η Δήμαρχος παρακολούθησε τις συσκέψεις και την έκτακτη, για το θέμα αυτό, 

συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. Επίσης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου 

συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού κι Αθλητισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. της 

οποίας είναι μέλος.  

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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