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ΘΕΜΑ: Αίτημα Δήμου Σκύδρας για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. 

 

Ενόψει της αντιμετώπισης  των καταστροφικών αποτελεσμάτων που έχουν 

επιφέρει  τα έντονα καιρικά φαινόμενα και προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και 

προετοιμασία σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, η Δήμαρχος Σκύδρας 

Κατερίνα Ιγνατιάδου απέστειλε, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, αίτημα στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σκύδρας, δηλαδή για τη 

Δ.Ε. Μενηίδας και για τη Δ.Ε. Σκύδρας. 

Πιο συγκεκριμένα το αίτημα αφορά, αντίστοιχα, τις Κοινότητες Κρανιάς με τον 

οικισμό Λιθαριάς, του Ανύδρου, του Μανδάλου, της Καλής, του Προφήτη Ηλία, 

της Καλλίπολης με τον οικισμό Σανδαλίου Μενηίδας και του Μαυροβουνίου, του 

Λιποχωρίου, των Καλυβίων, της Σκύδρας, των Σεβαστειανών, του Ριζού, του 

Αρσενίου, της Πετριάς με τον οικισμό Πλευρώματος της Σκύδρας. 

Στο αίτημα αναφέρεται ότι έχουν υπερχειλίσει: 

Η Τάφρος 66, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμύρας στο Λιποχώρι κι Αρσένι. 

Ο ποταμός Εδεσσαίος με αποτέλεσμα την πλημμύρα στα Σεβαστειανά, 

Μαυροβούνι, Σκύδρα. 

Ο ποταμός Αλμωπαίος με αποτέλεσμα την πλημμύρα στον Προφήτη Ηλία και 

στην Καλή. 

Το ρέμα της Βαλιβίτσας που πλημμύρισε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας 

Σκύδρας. 

Το ρέμα Δροσερού μαζί με άλλα ρέματα με αποτέλεσμα την εκδήλωση 

πλημμύρας στο Άνυδρο, Μάνδαλο, Καλλίπολη (Σανδάλι), ρέματα στις περιοχές  
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Κρανιάς με τον οικισμό Λιθαριάς και ρέματα στις περιοχές Καλυβίων, Ριζού, 

Πετριάς με τον οικισμό Πλευρώματος με ανάλογες επιπτώσεις. 

Ενωρίτερα, η Δήμαρχος Σκύδρας είχε αποστείλει έγγραφο στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας την άμεση αποστολή συνεργείων, (προσωπικού  

– μηχανημάτων), προκειμένου να συνδράμουν τις υπηρεσίες του Δήμου που 

εργάζονται εντατικά καθώς ο Δήμος Σκύδρας πασχίζει, κάθε φορά, ν 

΄αντιμετωπίσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις δικές του  δυνάμεις, ενώ δέχεται 

όλα τα νερά των ορεινών και πεδινών περιοχών της Έδεσσας και της Αλμωπίας. 
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