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 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  113/2015                                          ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 40/2015  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΚΥΔΡΑΣ». 
Σήμερα  Τετάρτη 29 Απριλίου  2015 και ώρα 19.00΄ μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 
Σκύδρας, συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με 
αριθ.πρωτ:  6431/23-4-2015 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που είχε δημοσιευθεί 
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με 
αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , για να συζητήσει και να πάρει απόφαση 
στα παραπάνω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2.  ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
3.  ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 
4.  ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5.  ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
6.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7.  ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
8.  ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9.ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
10.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11.ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
12.ΛΑΟΥΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
14.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
17.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
18.ΚΟΥΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 
20.ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
21. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
22.ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
23.ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος Δ.Κ. 
Σκύδρας 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος 
Τ.Κ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 
3. ΒΟΛΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ.ΠΕΤΡΙΑΣ 
4.ΤΟΝΑΡΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ Πρόεδρος Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
5. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ. 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  
3.ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4.ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ) ΔΙΑΜΑΝΤΩ 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 



Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Σκύδρας. 
Για το παραπάνω  2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης   ο πρόεδρος   έθεσε υπόψη του 
συμβουλίου την αριθ. 40/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας η 
οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του πλάτους πεζοδρομίων του 
συνοικισμού της Σκύδρας όπως εισηγείται και προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 

συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 

3463/2006) οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς 

τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης 

νομοθεσίας … για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, των 

μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη 

λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και 

λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε 

κοινόχρηστους χώρους. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των 

Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Επίσης, τα 

πλάτη των πεζοδρομίων καθορίζονται σύμφωνα με : α) το άρθρο 28 παρ. 8 του Ν. 

2831/13.6.2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις», β) το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού 

Κανονισμού, γ) την Υπουργική Απόφαση 3046/304/89, δ) την υπ’ αριθ. 52458/2001 

Υπουργική απόφαση, ε) την υπ’ αριθ. 52907/2009 απόφαση της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», στ) την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 

13612/24.3.2011 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 3) του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις για την 

εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αριθ. 52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ 

«ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 

χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

   Σύμφωνα με την υπ’αρ. 70/89 Απόφαση του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, 

καθορίσθηκαν τα πλάτη πεζοδρομίων για τον οικισμό της Σκύδρας, σε συνάρτηση 

του πλάτους των δρόμων. 

   Επειδή, όμως αυτή η απόφαση δεν έλαβε υπόψη της τα υφιστάμενα πεζοδρόμια του 

οικισμού της Σκύδρας και ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με αντιδικίες πολιτών 

και καταστηματαρχών θα πρέπει να καθορισθεί το πλάτος των πεζοδρομίων ως εξής:    

 

Α) Για την Αναθεώρηση του σχεδίου οικισμού Σκύδρας: 

    Τα πλάτη των πεζοδρομίων καθορίζονται όπως είναι τα υφιστάμενα και όπως  

αποτυπώθηκαν στα σχετικά διαγράμματα της Αναθεώρησης του έτους 1989 και προς 

διευκρίνιση αυτών θα συνταχθεί  Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

με την αναγραφή των μέτρων και θα αφορούν τα υφιστάμενα όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Β) Για την Επέκταση του σχεδίου οικισμού Σκύδρας: 

    Τα πλάτη των πεζοδρομίων καθορίζονται σε συνάρτηση με το πλάτος των δρόμων 

ως εξής: 

1) Δρόμοι πλάτους 6 μέτρων , πεζοδρόμηση 

2) Δρόμοι πλάτους 8 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων   1,50μ συν 1,50μ 

3) Δρόμοι πλάτους 10 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 2,00μ συν 2,00μ 

4) Δρόμοι πλάτους 12 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 2,00μ συν 2,00μ 

5) Δρόμοι πλάτους 14 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 2,50μ συν 2,50μ 

6) Δρόμοι πλάτους 16 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 3,00μ συν 3,00μ 

7) Δρόμοι πλάτους 18 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 3,50μ συν 3,50μ 

8) Δρόμοι πλάτους 20 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 4,00μ συν 4,00μ 

   



Για το παραπάνω θέμα γνωμοδότησε θετικά με την αριθ. 8/2015 απόφασή του το Τ.Σ. 

της Δ.Κ. Σκύδρας. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου έλαβε την αριθ. 29/2015 

απόφασή της για το παραπάνω θέμα. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου με την αριθ. 4/2015 απόφαση της 

γνωμοδοτεί θετικά για τον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίων συνοικισμού Σκύδρας 

διατυπώνοντας παρατηρήσεις και τοποθετήσεις. 

Για το λόγο αυτό το θέμα εισάγεται και πάλι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου και αποφασίζει τροποποιώντας την προηγούμενη απόφαση της λαμβάνοντας 

εκ νέου την αριθ. 40/2015 απόφαση διότι σύμφωνα με την αριθ. 52907/2009 

απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «ειδικές 

ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», το ελάχιστο πλάτος 

πεζοδρομίου είναι 1,5 μέτρο. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ: Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραγιάννης και είπε 

ότι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε 26 χρόνια μετά τα ίδια με το 1989 και θα έπρεπε οι 

προτάσεις να είναι σχεδιασμένες σε χαρτί. Συγκεκριμένα μπροστά από τα 

καταστήματα το πλάτος θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 2,05μ  και όχι 1,5 μ σύμφωνα 

με τις διάφορες ανάγκες (ΑμεΑ, σήμανση) γιατί κατά την άποψη του θα έπρεπε να 

ορίζεται το ελάχιστο πλάτος και όχι το μέγιστο ειδικά για το κέντρο της πόλης όπου 

αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα. Ανέφερε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη δεν 

αξιοποιήθηκε και είναι της άποψης ότι θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και 

υλοποιηθούν κάποιες προτάσεις με την συμμετοχή πιθανότατα και των 

καταστημάτων. Το ότι δεν υπάρχουν σήμερα χρήματα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε 

να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις που θα υλοποιηθούν στο μέλλον.  

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, είδε τις  
αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις, την αριθ. 8/2015 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Σκύδρας, την 
αριθ. 29/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ. του Δήμου, την αριθ. 4/2015 απόφαση Επιτροπής 
Διαβούλευσης,  την αριθ.  40/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ. του Δήμου και την  εισήγηση,   
                                     

Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
   Εγκρίνει την αριθ. 40/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και καθορίζει το 
πλάτος των πεζοδρομίων του συνοικισμού της Σκύδρας και συγκεκριμένα: 

Α) Για την Αναθεώρηση του σχεδίου οικισμού Σκύδρας: 

Τα πλάτη των πεζοδρομίων καθορίζονται όπως είναι τα υφιστάμενα, εννοείται 

συμπεριλαμβανομένων και όσων έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις Δ.Σ. και 

υφίστανται σήμερα, καθώς και όπως  αποτυπώθηκαν στα σχετικά διαγράμματα της 

Αναθεώρησης του έτους 1989. Προς διευκρίνιση αυτών θα συνταχθεί  Τοπογραφικό 

Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας με την αναγραφή των μέτρων και θα αφορούν τα 

υφιστάμενα όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Β) Για την Επέκταση του σχεδίου οικισμού Σκύδρας: 

Τα πλάτη των πεζοδρομίων καθορίζονται σε συνάρτηση με το πλάτος των δρόμων ως 

εξής: 

1) Δρόμοι πλάτους 6 μέτρων , πεζοδρόμηση 

2) Δρόμοι πλάτους 8 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων   1,50μ συν 1,50μ 

3) Δρόμοι πλάτους 10 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 2,00μ συν 2,00μ 

4) Δρόμοι πλάτους 12 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 2,00μ συν 2,00μ 

5) Δρόμοι πλάτους 14 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 2,50μ συν 2,50μ 

6) Δρόμοι πλάτους 16 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 3,00μ συν 3,00μ 

7) Δρόμοι πλάτους 18 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 3,50μ συν 3,50μ 

8) Δρόμοι πλάτους 20 μέτρων , πλάτος πεζοδρομίων 4,00μ συν 4,00μ 



 
 

  Την παρούσα απόφαση ψηφίζει θετικά και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Σκύδρας.  

  Η  ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

  Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006. 

      Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό  113/2015. 

     
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                      Ακολουθούν Υπογραφές 
 Ακριβές απόσπασμα. 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


