
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                              Σκύδρα,Πεμ.1/12/2016   

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ                                  

Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης 20           

Τ.Κ.        : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ 

Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τηλέφωνο    : 2381351802 

Fax  : 2381082887                            

email       : gra.dimarxou@skydra.gov.gr  

 

                                                                                      

ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας με την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας. 

Την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά υποδέχθηκε στο 

Δημαρχείο, την Τετάρτη 30-11-2016 η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου στο 

πλαίσιο σύσκεψης με σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των ζητημάτων που 

απασχολούν τον Δήμο Σκύδρας και τη συνεργασία για την προώθηση της επίλυσής 

τους.  

Η Δήμαρχος, αφού παρουσίασε την εικόνα, τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά  

πλεονεκτήματα του Δήμου, στη συνέχεια ανέπτυξε τα θέματα που τον απασχολούν  και 

επικεντρώνονται κυρίως στα εξής: 

Στον άμεσο, επείγοντα καθαρισμό της Τάφρου 66 και στην αποκατάσταση και 

συντήρηση των αναχωμάτων της, όπως και των ρεμάτων που καταλήγουν σ΄αυτήν. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα για τ΄οποίο ο Δήμος έχει ενημερώσει επανειλημμένα, 

προφορικά και γραπτά, την Κεντρική Διοίκηση και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

προκειμένου να προστατευτούν από τους κινδύνους των καιρικών φαινομένων 

άνθρωποι, περιουσίες, υποδομές και περιβάλλον. 

Ειδικά, τώρα, το χειμώνα, επεσήμανε η Δήμαρχος, και μάλιστα μετά τη διευθέτηση των 

ρεμάτων στα βόρεια του Νομού μας, τα νερά απελευθερώνονται και κυλούν ταχύτερα 

και σε μεγαλύτερες ποσότητες προς τις πεδινές περιοχές κι άρα θα πρέπει να ληφθούν 

ανάλογα προστατευτικά μέτρα για το Δήμο μας που έχει υποστεί και υφίσταται τις 

καταστρεπτικές συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, (όπως π.χ. στους οικισμούς 

της Δ.Ε. Μενηίδας, το Λιποχώρι, τη Σκύδρα κ.α.).  

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που έθεσε η Δήμαρχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του 

συγκοινωνιακού δικτύου του Δήμου μας που κρίνεται επιεικώς απαράδεκτο. Η Σκύδρα 

βρίσκεται σε κομβικό σημείο για την Κεντρική Μακεδονία κι αποτελεί σημαντικό 

διαμετακομιστικό κέντρο (Τελωνείο Σκύδρας, πρώτο εξαγωγικό κέντρο νωπών και 

μεταποιημένων φρούτων, λαχανικών, τροφίμων). 

Ο δρόμος Σκύδρα – Ριζό – όρια Νομού Ημαθίας, η μοναδική διέξοδός της ευρύτερης 

περιοχής προς την Εγνατία Οδό είναι σε κακή κατάσταση και παρότι υπάρχει μελέτη στην 

Αντιπεριφέρεια, εδώ και πολλά χρόνια, για τη βελτίωσή της με την κατασκευή των 



απαραίτητων κόμβων, δυστυχώς, δεν εντασσόταν κατά προτεραιότητα για 

χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ χρηματοδοτούνταν κατασκευές 

δρόμων που δεν ήταν της ίδιας σημασίας. 

Η Δήμαρχος τόνισε ότι ο ηλεκτροφωτισμός των οδικών αξόνων, τόσο προς τη 

Θεσσαλονίκη όσο και προς τη Βέροια, δεν λειτουργεί και θα πρέπει ν΄αποκατασταθεί 

άμεσα. Παράλληλα, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαγράμμιση των οδικών 

αξόνων και στον καθαρισμό τους από δέντρα και χόρτα που εμποδίζουν την ορατότητα 

των οδηγών. 

Στη συνέχεια η Δήμαρχος ζήτησε την παρέμβαση της Αν. Αντιπεριφερειάρχη για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών  υλοποίησης των τριών προγραμματικών συμβάσεων 

μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Σκύδρας που 

αφορούν τα παρακάτω έργα και μελέτες: 

1)Έργα αναβάθμισης Λαϊκής Αγοράς Σκύδρας 

2)Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μαυροβουνίου 

3)Μελέτη ανακατασκευής γέφυρας Αρσενίου. 

Επίσης, ζήτησε την υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης για τη δημιουργία 

παιδικών χαρών στο Δήμο Σκύδρας. Η Δήμαρχος επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι αυτό 

αποτελεί μείζονα προτεραιότητα επειδή δεν υπάρχει ούτε μια εγκεκριμένη παιδική χαρά σε 

λειτουργία και δυστυχώς με τις μικρές οικονομικές του δυνατότητες ο Δήμος δεν μπορεί 

να υλοποιήσει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Για τους  λόγους αυτούς και επιπλέον επειδή 

πρόσφατα αποφασίστηκαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο Νομό Ημαθίας, η 

Δήμαρχος ζήτησε, δικαίως, ίση αντιμετώπιση. 

Ακολούθως, η Δήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος κατέθεσε εγκαίρως πρόταση στο 

πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενών 

ύδρευσης σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας» με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας του πόσιμου νερού. 

Όμως, η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης παρατάθηκε δυο φορές ώστε να 

καταθέσουν προτάσεις κι άλλοι Δήμοι. Επειδή, λοιπόν, οι προτάσεις του Δήμου Σκύδρας 

καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις του προγράμματος κι επειδή ο Δήμος κατέθεσε 

έγκαιρα τις προτάσεις του σε σχέση μ΄άλλους Δήμους, η Δήμαρχος ζήτησε η Σκύδρα να 

έχει μια προτεραιότητα ένταξης σε σχέση με φορείς που κατέθεσαν προτάσεις κατά τη 

διάρκεια της παράτασης και που ενδεχομένως δεν έχουν το μέγιστο ενδιαφέρον. 

Ακόμη, ζήτησε την παρέμβαση της προς τους αρμοδίους ώστε στο πρόγραμμα για την 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, είτε ν΄απαλειφθεί ο όρος που δεν επιτρέπει την 

υποβολή προτάσεων για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων είτε να εκδοθεί, εάν είναι 

δυνατόν, πρόσκληση που ν΄αφορά οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων γιατί 



διαφορετικά αποκλείεται το σύνολο των οικισμών του Δήμου Σκύδρας, ενώ ο Δήμος 

επείγεται και είναι έτοιμος από πλευράς μελετών. 

Επιπρόσθετα, μεταξύ των άλλων, η Δήμαρχος πρόβαλε και το αίτημα της οικονομικής 

ενίσχυσης  για τη διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Σκύδρας. 

Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε τα θετικά μέχρι τώρα αποτελέσματα της συνεργασίας  

Δήμου και Αντιπεριφέρειας, ευχαρίστησε ταυτόχρονα για την επίσκεψη και την 

κατανόηση για τα θέματα που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν και εξέφρασε την 

αισιοδοξία της δρομολόγησης της υλοποίησή τους. 

Η Αν. Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε με τη σειρά της και δήλωσε ότι στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της θα προτάξει τα θέματα που συζητήθηκαν κι απασχολούν το Δήμο 

Σκύδρας. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι: Μαρία Γιακαμόζη, Χαράλαμπος Γεραντίδης, 

Μιχάλης Λαουντός, Χρίστος Μακρίδης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιάννης Θεοδοσίου, 

Θεμιστοκλής Κρητίδης, Νίκος Χατζηιωαννίδης, Γιώργος Χρυσαφίδης, ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρος Αντωνιάδης και ο ειδικός συνεργάτης της 

Αντιπεριφέρειας Πέλλας Γιάννης Τσίκος. 

(Συνημμένη φωτογραφία για δημοσιογραφική χρήση).                                                                                                                           
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