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Α1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1 Τεχνική περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά 

χαρακτηριστικά. 

Το αντικείμενο της μελέτης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σκύδρας» 

αφορά στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης και στην οργάνωση και ανάπτυξη του 

συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., μέσω κατευθύνσεων και 

μέτρων. Η στρατηγική χωρικής ανάπτυξης θα καθορίσει το πλαίσιο για τις 

κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης για τις 

Δημοτικές Ενότητες Σκύδρας και Μενηίδας, τα μεγέθη ανάπτυξης και τη γενική 

πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων.  

Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη 

των δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 

μελέτης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, η μελέτη Τ.Χ.Σ. θα αποτελέσει 

το βασικό εργαλείο σχεδιασμού για το Δήμο Σκύδρας για τα επόμενα χρόνια.  

Η κύρια χωροταξική μελέτη (Τ.Χ.Σ.) διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) 

και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Φάση Α΄: Διάγνωση των δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης 

και οργάνωσης. 

Κατά τη φάση αυτήν γίνεται τεκμηριωμένη καταγραφή και επεξεργασία 

των μεγεθών και της εξέλιξης των βασικών χωρικών παραμέτρων που είναι 

απαραίτητες για την πρόταση χωρικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 

εξετάζονται θέματα, όπως η γεωγραφία και η ένταξη της περιοχής στον 

ευρύτερο χώρο, η ιστορία, το δημογραφικό προφίλ, η αναπτυξιακή 

φυσιογνωμία, η παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, η 

χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων, η κατάσταση και ο βαθμός 

προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, μελετώνται η φυσιογνωμία, η 

πολεοδομική οργάνωση και θέματα προστασίας των πόλεων, των οικισμών 

και των λοιπών οικιστικών υποδοχέων του Δήμου.   

 Φάση Β΄: Συνθετική Αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και 

περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων 

χωρικής ανάπτυξης. 

Κατά τη φάση της αξιολόγησης, καταγράφονται και αξιολογούνται τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του Δήμου, καθώς και τα 

μειονεκτήματα, τα προβλήματα και οι συγκρούσεις. Σε εξωγενές επίπεδο, 

εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι μελλοντικές προοπτικές, καθώς και οι 

κυριότερες απειλές και μελλοντικοί κίνδυνοι, πάντα σε σχέση/συνάφεια με 

το υπερκείμενο σχεδιασμό και προγραμματισμό και τις χωρικές πολιτικές.  

Με βάση τη συνθετική αξιολόγηση των πορισμάτων της Α΄ φάσης, 



 

 

συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων της προκαταρκτικής γεωλογικής 

μελέτης και της ΣΜΠΕ διατυπώνονται εναλλακτικά σενάρια χωρικής 

ανάπτυξης και οργάνωσης για την επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων 

στόχων. Γίνεται αξιολόγηση των σεναρίων και επιλογή του προκριθέντος 

μοντέλου χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης.  

 Φάση Γ΄: Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης. 

Κατά τη τελευταία φάση της πρότασης, διατυπώνεται αναλυτικά η 

πρόταση του Τ.Χ.Σ., όπως αυτή απορρέει από το προκριθέν σενάριο 

χωρικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει το Δομικό Σχέδιο χωρικής οργάνωσης, 

προτάσεις αναθεώρησης – τροποποίησης εγκεκριμένων ΣΧΟΟΑΠ, τις 

προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης και προστασίας 

του περιβάλλοντος, την πρόταση γενικής πολεοδομικής οργάνωσης των 

οικιστικών υποδοχέων, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις για την υλοποίηση 

των προτάσεων του Τ.Χ.Σ., με τον χρονικό προγραμματισμό τους.  

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της σύμβασης αφορά: 

 Στη σύνταξη χωροταξικής μελέτης Τ.Χ.Σ. βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, 

όπως ορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-

2017) για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου Σκύδρας, 

έκτασης 239.570 στρεμμάτων. 

 Στη σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και 

Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως υποστηρικτική της 

κύριας μελέτης Τ.Χ.Σ. και για τις περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται από 

μελέτης της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού (Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ του 

Ν.2508/97).  

 Στη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 

προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων του Τ.Χ.Σ. 

1.2 Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες 

Κατά τη σύνταξη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Σκύδρας πρέπει να 

ληφθούν υπόψη όλες οι μελέτες και τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται, 

αφορούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και 

συγκεκριμένα το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 

το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 

κ.λπ.  

Για τον Καποδιστριακό Δήμο Μενηίδας, νυν Δημοτική Ενότητα Μενηίδας του 

Δήμου Σκύδρας, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής  Οργάνωσης Ανοιχτής 

Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) του Ν.2508/97 «Περί οικιστικής Ανάπτυξης των πόλεων και 

οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις». Το εν λόγω Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εγκρίθηκε το 



 

 

2008 (ΦΕΚ 114ΑΑΠ/28-03-2008) με την υπ’ αρ. 12394/07/8-2-2008 Απόφαση 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ισχύον Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

οργανώνει τους υφιστάμενους οικιστικούς υποδοχείς σε ισάριθμες πολεοδομικές 

ενότητες, καθορίζει στον εξωαστικό χώρο της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας ζώνες 

χρήσεων γης που υπάγονται στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και 

στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας, και προτείνει έργα για τη συμπλήρωση και 

αναβάθμιση των βασικών δικτύων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Επίσης, 

είναι υπό εκπόνηση Πολεοδομική Μελέτη για τις περιοχές επέκτασης και 

αναθεώρησης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας), η οποία εκπονείται 

με τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από την υπ’ αριθ. 5731/1146/23-2-

2000 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 329Β΄/15-03-2000) «Τεχνικές 

Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών».  

Για τη Δημοτική Ενότητα Σκύδρας δεν έχει εκπονηθεί Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο του Ν. 2508/1997, αλλά στο παρελθόν έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Γ.Π.Σ. του 

Ν. 1337/1983 μόνο για τον οικισμό της Σκύδρας. Το Γ.Π.Σ. εγκρίθηκε με την αριθ. 

48417/1883/27-6-1986 Υ.Α. (ΦΕΚ 966Δ’/15-10-1986) και προέβλεπε την 

πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Σκύδρας για προγραμματικό πληθυσμιακό 

μέγεθος 5.000 κατοίκων, τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, τα 

απαραίτητα έργα δικτύων υποδομών και προτάσεις για την ασφάλεια-

πυροπροστασία του οικισμού. O οικισμός της Σκύδρας διαθέτει διανομή του 

Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας (1930) και διανομή του Υπουργείου Γεωργίας 

έτους 1938. Το 1949 εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού με το από 

19/17-6-1949 Β.Δ. (ΦΕΚ 172Α΄/8-8-1949), το οποίο αναθεωρήθηκε με την οικ. ΕΠΑ 

66 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 244Δ΄/27-4-1989). Με την υπ’ αρ. 71842/5399/1989 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων με θέμα «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων περιοχών της Κοινότητας 

Σκύδρας (νομού Πέλλας)» καθορίστηκαν πυκνοδομημένες περιοχές στην Κοινότητα 

Σκύδρας. Επίσης, για την Κοινότητα Σκύδρας έχει εγκριθεί πολεοδομική μελέτη με 

το από 16-2-1990 Π.Δ. (ΦΕΚ 168Δ’/27-3-1990), η οποία καθόριζε τους 

οικοδομήσιμους, κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, το δίκτυο οδών και 

πεζοδρόμων και τον πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής, σε εφαρμογή του Γ.Π.Σ. 

του 1986.   

1.3 Τοπικές συνθήκες – ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής  

Διοικητική οργάνωση και βασικά χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Σκύδρας υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Π.Ε. Πέλλας αποτελεί μία από τις επτά 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), μαζί με 

τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας, Κατερίνης, Σερρών, Πιερίας και Χαλκιδικής, 



 

 

βάσει του «Προγράμματος Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010). Οι 

11 Δήμοι που διέθετε η Π.Ε. Πέλλας συνενώθηκαν σε τέσσερις: το Δήμο Πέλλας, το 

Δήμο Σκύδρας, το Δήμο Έδεσσας και το Δήμο Αλμωπίας. Ο Δήμος Σκύδρας 

συνορεύει στα δυτικά με τον Δήμο Έδεσσας, στα βόρεια με τον Δήμο Αλμωπίας και 

στα ανατολικά με τους Δήμους Κρύας Βρύσης και Γιαννιτσών. Ο νέος 

«Καλλικρατικός» Δήμος Σκύδρας προέκυψε από την συνένωση των Καποδιστριακών 

Δήμων Σκύδρας και Μενηίδας, που πλέον αποτελούν Δημοτικές Ενότητες. Η 

Δημοτική Ενότητα Σκύδρας περιλαμβάνει τη Δ.Κ. Σκύδρας και τις Τ.Κ. Αρσενίου, 

Άσπρου, Δάφνης, Καλυβίων, Λιποχωρίου, Μαυροβουνίου, Νέας Ζωής, Πετραίας, 

Ριζού και Σεβαστειανών και 13 οικισμούς. Η Δημοτική Ενότητα Μενηίδας 

περιλαμβάνει οχτώ οικισμούς (Πίνακας 1) και διοικητικά διαιρείται στις Τ.Κ. Καλής, 

Ανύδρου, Καλλίπολης, Κρανέας, Μανδάλου και Προφήτη Ηλία. Η έκταση του νέου 

Δήμου είναι 239.570 τ.χλμ και ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε 20.188 

κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Δ.Ε. ΣΚΥΔΡΑΣ Δ.Ε. ΜΕΝΗΙΔΑΣ 

Δ.Κ./Τ.Κ. Οικισμός Δ.Κ./Τ.Κ. Οικισμός 

Δ.Κ. Σκυδρας Σκύδρα Τ.Κ. Καλής Καλή 

Τ.Κ. Αρσενίου Αρσένιο Τ.Κ. Ανύδρου Άνυδρο 

Τ.Κ. Άσπρου Άσπρο  
Τ.Κ. Καλλίπολης 

Καλλίπολη 

Τ.Κ. Δάφνης Δάφνη  Σανδάλι 

Τ.Κ. Καλυβίων Καλύβια  
Τ.Κ. Κρανέας 

Κρανέα 

Τ.Κ. Λιποχωρίου Λιποχώρι  Λιθαριά 

Τ.Κ. Μαυροβουνίου Μαυροβούνι  Τ.Κ. Μανδάλου Μάνδαλο 

Τ..Κ. Νέας Ζωής Νέα Ζωή Τ.Κ. Προφήτη Ηλία Προφήτης Ηλίας 

Τ.Κ. Πετραίας 

Πετραία   

Λουτροχώρι   

Πλεύρωμα   

Τ.Κ. Ριζού Ριζό   

Τ.Κ. Σεβαστειανών Σεβαστιανά   

Πίνακας 1. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Σκύδρας, ανά 
Δημοτική Ενότητα. 

Έδρα του νέου Δήμου Σκύδρας είναι η ομώνυμη κωμόπολη. Η Σκύδρα είναι 

χτισμένη σε εύφορο κάμπο και απέχει περίπου 15 χλμ από την πόλη της Έδεσσας, 

πρωτεύουσα της Π.Ε. Πέλλας. Διαθέτει σύγχρονες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, και 

αποτελεί σημαντικό κέντρο της τοπικής παραγωγής και μεταποίησης φρούτων και, 

γενικά, ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά κέντρα της Π.Ε. Πέλλας σε 

γεωγραφικό, συγκοινωνιακό και οικονομικό επίπεδο.  

Δημογραφικά Δεδομένα 



 

 

Ο πληθυσμός του Δήμου Σκύδρας παρουσίασε μείωση κατά τη δεκαετία 2001 – 

2011. Έτσι, σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ελλάδος, κατά την απογραφή του 2001, ο μόνιμος πληθυσμός ανερχόταν στους 

20.720 κατοίκους, ενώ το 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ο αντίστοιχος πληθυσμός μειώθηκε στους 

20.188 κατοίκους, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 2,5%.  

Φυσικό Περιβάλλον 

Στον Δήμο Σκύδρας οι κυρίαρχες καλύψεις γης είναι οι γεωργικές 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα οπορωφόρα δέντρα. Οι εκτάσεις αυτές 

καταλαμβάνουν το νότιο τμήμα του Δήμου, ενώ το βόρειο τμήμα καλύπτεται από 

δασώδεις εκτάσεις, φυσικούς βοσκοτόπους και γεωργικές εκτάσεις που 

περιλαμβάνουν σημαντική βλάστηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μεγάλο 

τμήμα της έκτασης του Δήμου Σκύδρας εντάσσεται στο δίκτυο προστασίας 

«NATURA 2000» (Νόμος 3937/11, ΦΕΚ 60Α΄/2011). Στο Δήμο Σκύδρας συναντώνται 

η ζώνη προστασίας με κωδικό GR1240009 «Όρος Πάικο, στενά Αψάλου και 

Μογλένιτσας», χαρακτηρισμένη ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) της 

ορνιθοπανίδας η οποία καλύπτεται από κοιλάδες ποταμών και τη μεταξύ τους 

λοφώδη περιοχή, καθώς και από παραποτάμια δάση, μικρές βραχώδεις εξάρσεις, 

λιβάδια, θαμνώνες και θαμνολίβαδα-δασολίβαδα και η ζώνη GR1240005 «Στενά 

Αψάλου-Μογλένιτσας», χαρακτηριζόμενη ως ειδική ζώνη διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), με 

μέσο υψόμετρο 200 μ. και χαρακτηριστικά στοιχεία τα δυο φαράγγια, καθώς και το 

βοσκότοπο που αποτελείται από θάμνους από παλιούρι και μεγάλα πλατάνια. 

Αξιόλογο χαρακτηρίζεται το φυσικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται κυρίως κατά 

μήκος των παρόχθιων εδαφών του ποταμού Μογλένιτσα. Το υδρογραφικό δίκτυο 

στην επικράτεια του Δήμου, λόγω της φύσης των πετρωμάτων που δομούν το 

υπέδαφος του Δήμου, θεωρείται δενδριτικό και δεν είναι ιδιαίτερα πυκνό. Στο 

νότιο, πεδινό, τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας, όπου εφαρμόζεται έντονα 

η αγροτική εκμετάλλευση της γης, το περιβάλλον είναι πιο υποβαθμισμένο και 

διαθέτει τα κλασικά αγροτικά οικοσυστήματα. Το μέσο υψόμετρο της περιοχής 

είναι στα 200 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Οι κυριότερες απειλές και πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης 

σχετίζονται με την αλόγιστη λίπανση των αγροτικών εκτάσεων, για την άνοδο της 

στρεμματικής τους απόδοσης καθώς και την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, 

που επιβαρύνουν τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες με επικίνδυνα χημικά 

στοιχεία ή χημικές ενώσεις, ενώ οι βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων, 

επιβαρύνουν με τα υγρά απόβλητά τους τον ποταμό Μογλένιτσα και τις 

στραγγιστικές τάφρους. 

Όσον αφορά στο κλίμα, αυτό είναι ηπειρωτικό επηρεαζόμενο ισχυρά από το 

μεσογειακό, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από σχετικά βαρύ χειμώνα με 

παγετούς, ιδίως όταν πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι και μακρά θερμό 



 

 

καλοκαίρι με μεγάλη σχετική υγρασία. Η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή ποικίλει 

από 342 mm μέχρι 677 mm.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία σεισμικής γεωλογίας, η ευρύτερη περιοχή 

ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται από χαμηλή σεισμική επικινδυνότητα (ζώνη Ι), 

φαίνεται όμως ότι γειτονικές περιοχές όπως η λεκάνη της Μυγδονίας, η περιοχή της 

Αν. Χαλκιδικής, λόγω της γειτνίασης με την περιοχή μας, ίσως θα μπορούσαν να την 

επηρεάσουν με τη μορφή πρόκλησης βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί το βασικό οικονομικό τομέα στο Δήμο Σκύδρας, 

με καταλυτική συμβολή. Κύριος παραγωγικός τομέας είναι η γεωργία, η οποία 

απασχολεί το 42% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Σημαντική 

έκταση του Δήμου καλύπτεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις με μεγάλο τμήμα 

αυτών να είναι και αρδευόμενες. Στην ευφορία των πεδινών εκτάσεων συντελούν οι 

άριστες τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Σημαντικά οικονομικά οφέλη αποφέρει 

ο κλάδος της γεωργίας και κυρίως οι καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων, όπως 

ροδάκινου, κερασιού, μήλου κ.α., σε συνδυασμό με δυναμικές καλλιέργειες 

σπαραγγιών και άλλων κηπευτικών, οι καλλιέργειες δημητριακών, καλαμποκιού, 

βαμβακιού και καπνού ανατολικού τύπου και η παραγωγή οπωροκηπευτικών 

θερμοκηπίου. Τα τελευταία χρόνια προωθούνται συστηματικά οι βιολογικές 

καλλιέργειες με σημαντικά οφέλη για την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου 

προϊόντος και προοπτικές για αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Επιπλέον, αν και 

παρατηρείται αύξηση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, σημειώνεται 

μείωση των εκμεταλλεύσεων. Η περιοχή της Σκύδρας αποτελεί διαχρονικά έναν από 

τους κυριότερους διαμετακομιστικούς σταθμούς φρούτων της χώρας. 

Αναπτυγμένος είναι και ο κλάδος της κτηνοτροφίας και κυρίως η εκτροφή 

αιγοπροβάτων και βοοειδών και δευτερευόντως χοίρων και πουλερικών. Τέλος, 

διατηρείται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο πεδινό τμήμα, όπου κυριαρχεί η 

εντατική και εκσυγχρονισμένη γεωργία, και το ορεινό τμήμα, όπου διατηρούνται 

εκτατικά συστήματα παραγωγής και μικτές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 

ωστόσο καταγράφεται τάση μετασχηματισμού του δεύτερου προς την κατεύθυνση 

του εκσυγχρονισμού.  

Ο δευτερογενής τομέας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο Δήμο Σκύδρας, 

με το ποσοστό του να ανέρχεται στο 18% βάσει της απογραφής του 2011. Οι 

επιχειρήσεις της περιοχής περιορίζονται κυρίως στον τομέα της μεταποίησης των 

πιο σημαντικών προϊόντων του Δήμου, όπως η μεταποίηση και εξαγωγή φρούτων 

και λαχανικών και η επεξεργασία μαρμάρου. 

Ο τριτογενής τομέας στο Δήμο Σκύδρας έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, παρουσιάζοντας άνθιση στο λιανικό εμπόριο και τις εξαγωγές με 

αποτέλεσμα να απασχολεί το 40% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 



 

 

2011). Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν εξαγωγές κυρίως νωπών και 

κονσερβοποιημένων γεωργικών προϊόντων, αλλά και κρέατος και αλλαντικών προς 

μεγάλο αριθμό χωρών. Σε ό,τι αφορά τον τομέα υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας, οι 

περισσότερες εξ αυτών, όπως το Δημαρχιακό Μέγαρο, το Αστυνομικό Τμήμα, το 

Ειρηνοδικείο και το Υποθηκοφυλακείο, βρίσκονται στην έδρα του Δήμου, την πόλη 

της Σκύδρας. Στην Σκύδρα λειτουργούν, επίσης, τελωνείο και σιδηροδρομικός 

σταθμός, υποκαταστήματα διαφόρων τραπεζών, πνευματικό κέντρο, λέσχη 

αξιωματικών της παρακείμενης στρατιωτικής μονάδας και πλήθος εμπορικών 

επιχειρήσεων. Διαθέτει σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ 

δραστηριοποιούνται αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι και αθλητικά σωματεία.  

Η σύνδεση του Δήμου Σκύδρας με την ευρύτερη περιοχή, αλλά και μεταξύ 

αυτής και των οικισμών του Δήμου γίνεται μέσω οδικού δικτύου. Συγκριτικό 

πλεονέκτημα του Δήμου έναντι των άλλων Δήμων της Π.Ε. Πέλλας είναι η κομβική 

του θέση. Βρίσκεται πάνω στον οδικό και αναπτυξιακό άξονα της Εθνικής οδού 

Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (Παλαιάς και Νέας), ανάμεσα στην Έδεσσα και στα 

Γιαννιτσά, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Π.Ε. Πέλλας. Ο βασικός οδικός άξονας 

της Νέας Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας  διέρχεται από το κεντρικό τμήμα 

του Δήμου μεταξύ του οικισμού της Καλής και του Σανδαλίου και συνδέει την 

Έδεσσα με τα Γιαννιτσά και τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, από το Δήμο Σκύδρας 

διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με σταθμούς στη 

Σκύδρα και στην Έδεσσα. 

1.4 Διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κλπ) που 

απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 

241Α΄/23-12-2016) και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που εκδόθηκαν για 

τις μελέτες Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017). Με βάση τις σχετικές 

προδιαγραφές, οι υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

του Τ.Χ.Σ. είναι η Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής 

Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων των προτάσεων του Τ.Χ.Σ.  

Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου 

Για την εκπόνηση της μελέτης θα εκπονηθούν τα εξής:  

 Χωροταξική μελέτη (Τ.Χ.Σ.). 

 Γεωλογική Μελέτη. 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 



 

 

Εξετάζοντας αναλυτικά τα διάφορα δεδομένα της μελέτης, γίνεται προεκτίμηση 

των ποσοτικών στοιχείων του φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών.  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1 Α ΦΑΣΗ ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 700 

2 Β ΦΑΣΗ ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 100 

3 Γ ΦΑΣΗ ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 295 

4 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 45 

Β. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1 

Α ΦΑΣΗ ΔΜΕΟ/α/ο/12

57/9-8-2005 

(ΦΕΚ 

1162/Β/2005) 

Km2 239.57 

2 

Β ΦΑΣΗ ΔΜΕΟ/α/ο/12

57/9-8-2005 

(ΦΕΚ 

1162/Β/2005) 

Km2 5.00 

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

1 Α ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 30 

2 Β ΦΑΣΗ ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 30 

3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΕΝ.4 Ανθρωποημέρες 90 

 



 

 

 

Α2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στον καθαρό χρόνο 

ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης δεν προσμετρούνται οι χρόνοι των 

καθυστερήσεων πέραν της ευθύνης του Αναδόχου. Επιπρόσθετος χρόνος ορίζεται ο 

χρόνος των καθυστερήσεων, πέραν της ευθύνης του Αναδόχου, όπως, οι χρόνοι 

ελέγχων, εγκρίσεων, αναρτήσεων κ.λπ.  

Μελέτη Τ.Χ.Σ. 

Εκτός από τη συνολική προθεσμία των 18 μηνών, ορίζονται και τμηματικές 

προθεσμίες ως ακολούθως: 

 Για την υποβολή των εργασιών της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 9 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το περιεχόμενο της Α΄ Φάσης αφορά στην ανάλυση των επιμέρους 

στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης. Εξετάζονται η διοικητική 

οργάνωση του Δήμου, η γεωγραφική του ταυτότητα, η θέση και ο ρόλος 

του στον ευρύτερο χώρο, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία  (κάτοικοι, 

εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού, δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

χαρακτηριστικά νοικοκυριών, μορφωτικό επίπεδο, μετακινήσεις 

πληθυσμών και οικονομικά στοιχεία), η χωροταξική οργάνωση – 

προστασία περιβάλλοντος και η φυσιογνωμία των οικιστικών 

υποδοχέων (οικιστική δομή, πολεοδομική οργάνωση, βασικές τεχνικές 

υποδομές). Ακολουθεί SWOT ανάλυση όπου αξιολογούνται τα 

ευρήματα της ανάλυσης και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και 

προοπτικές του Δήμου.  

 Για την υποβολή της Β΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 3 μήνες από την 

οριστική παραλαβή της Α΄ Φάσης και την έγγραφη παροχή 

κατευθύνσεων για τη Β΄ Φάση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον 

Ανάδοχο. 

Η Β΄ Φάση αφορά στη διατύπωση των βασικών υποθέσεων 

προγραμματικών μεγεθών με προοπτική τη 15ετία. Γίνεται 

επαναξιολόγηση των δεδομένων της ανάλυσης με παράλληλη 

ενσωμάτωση των δεδομένων της Σ.Μ.Π.Ε. και της Γεωλογικής Μελέτης. 

Στην παρούσα φάση διατυπώνονται τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής 

ανάπτυξης και προκρίνεται το τελικό σενάριο για τη χωρική ανάπτυξη 

και οργάνωση της περιοχής.  

 Για την υποβολή των εργασιών της Γ΄ Φάσης ορίζονται 6 μήνες, από 

τους οποίους οι 5 μήνες αφορούν στην εκπόνηση και υποβολή της Γ1΄ 



 

 

Φάσης και ο ένας μήνας (Γ2΄ Φάση) αφορά στις διορθώσεις της Γ1΄ 

Φάσης μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 

Η Γ1΄ Φάση αφορά στην παρουσίαση των κατευθύνσεων ανάπτυξης με 

βάση το επικρατέστερο σενάριο της προηγούμενης φάσης. 

Διατυπώνεται το Δομικό Σχέδιο της χωρικής οργάνωσης της περιοχής 

μελέτης, γίνεται αναφορά στις αναθεωρήσεις – τροποποιήσεις 

προηγούμενων εγκεκριμένων σχεδίων και στην ανάδραση προς τα 

υπερκείμενα στάδια σχεδιασμού και δίνεται ένας βραχύ-

μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός αξόνων – μέτρων – δράσεων για την 

εφαρμογή του Τ.Χ.Σ. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη χωροταξική 

οργάνωση και τις χρήσεις γης στην περιοχή του Δήμου και την 

πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, ενώ, γίνεται και 

ένας χρονικός προγραμματισμός των προτεινόμενων δράσεων και 

έργων. Η Γ1΄ Φάση ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες 

διαβούλευσης. Η Γ2΄ Φάση, διάρκειας ενός μήνα, αφορά στην 

προσαρμογή της μελέτης στην εντολή του εργοδότη μετά τη 

γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και στη διαβίβαση στο Δήμο των 

σχετικών κατευθύνσεων από το Υ.Π.ΕΝ.  

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται σε δύο στάδια ως 

ακολούθως: 

 Η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται 

παράλληλα με την Α΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. και το περιεχόμενό της 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι των προδιαγραφών της Υπουργικής 

Απόφασης ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007) και αφορά στην 

οριοθέτηση των καταρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών για 

οικιστική και άλλη συναφή με δόμηση χρήση περιοχών, σε συνάρτηση 

με περιορισμούς από γεωλογικούς κινδύνους, την προστασία του 

γεωπεριβάλλοντος και τη διατήρηση των αξιοποιήσιμων γεωλογικών 

πόρων. 

 Η Β΄ Φάση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας των 

προτεινόμενων από την Κύρια Μελέτη νέων προς πολεοδόμηση 

περιοχών εκπονείται κατά τη Γ΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. Το περιεχόμενό 

της ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ των προδιαγραφών της Υπουργικής 

Απόφασης ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007) και αφορά στον 

καθορισμό των οριστικά Γεωλογικά κατάλληλων περιοχών. 

 

 



 

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται σε δύο στάδια 

ως ακολούθως: 

 Η Α΄ Φάση της ΣΜΠΕ αφορά στην «Ανάλυση Κατάστασης Φυσικού 

Περιβάλλοντος – Πιέσεις/ρύπανση» της υπό ρύθμιση περιοχής του 

Κεφαλαίου ΣΤ των προδιαγραφών της Σ.Μ.Π.Ε. (Υ.Α. 107017/2006) και 

εκπονείται παράλληλα με την Α΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. Το παραδοτέο 

της Α΄ Φάσης της Σ.Μ.Π.Ε. δεν θα αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο, αλλά 

θα είναι ενσωματωμένο στο τεύχος Α΄ Φάσης της Κύριας Μελέτης Τ.Χ.Σ. 

 Η Β΄ Φάση της ΣΜΠΕ αφορά στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

των διατυπωμένων από την κύρια μελέτη εναλλακτικών σεναρίων και 

εκπονείται παράλληλα με τη Β΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. Το παραδοτέο 

της Β΄ Φάσης της ΣΜΠΕ δεν θα αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο αλλά θα 

είναι ενσωματωμένο στο τεύχος Β΄ της Κύριας Μελέτης Τ.Χ.Σ. 

Η οριστική Φάση της Σ.Μ.Π.Ε. αφορά στο σύνολο της μελέτης Σ.Μ.Π.Ε. βάσει 

της Υ.Α. 107017/2006, εκπονείται παράλληλα με τη Γ΄ Φάση της μελέτης Τ.Χ.Σ. και 

ακολουθεί τις διαδικασίες διαβούλευσης, όπως αυτές υπαγορεύονται στη σχετική 

νομοθεσία. 

Σκύδρα 10/10/2017 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο Συντάξας           Η Πρ/μενη Δ/νσης 

 

Σιδηρόπουλος Γρηγόριος    Καλαϊτζόγλου Σταυρούλα 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 161/2017 απόφαση 
 



 

 

Χρόνοι εγκρίσεων και αναρτήσεων -μη προσμετρούμενοι στον καθαρό χρόνο της μελέτης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16 17  18  

1 Α΄ Φάση Τ.Χ.Σ.                       

2 
Προκαταρκτική Γεωλογική 

μελέτη 

                      

3 Α΄ Φάση Σ.Μ.Π.Ε.                       

4 Ενδιάμεσοι χρόνοι εγκρίσεων                       

5 Β΄ Φάση Τ.Χ.Σ.                       

6 Β΄ Φάση Σ.Μ.Π.Ε.                       

7 Ενδιάμεσοι χρόνοι εγκρίσεων                       

8 Γ1΄ Φάση Τ.Χ.Σ.                       

9 
Β΄ Φάση Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας 

                      

10 Οριστική μελέτη Σ.Μ.Π.Ε.                       

11 
Ενδιάμεσοι χρόνοι εγκρίσεων, 

αναρτήσεων, ΚΕΣΥΠΟΘΑ 

                      

12 Γ2΄ Φάση ΤΧΣ                       

13 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ                       



 

 

 


