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ΘΕΜΑ: Κόμβος Σκύδρας – Σεβαστειανών. 

 

Για το θέμα του κόμβου και ό,τι σχετίζεται μ΄αυτόν, έχω ενημερώσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο και τους συμπολίτες μας στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου και μέσω σχετικών ανακοινώσεων και κανείς δεν μπορεί 

να ισχυριστεί το αντίθετο, διότι σε διαφορετική περίπτωση ψεύδεται και μάλιστα 

σκοπίμως. 

Όπως, επανειλημμένα, λοιπόν, έχουμε δηλώσει ως Δημοτική Αρχή, η κατασκευή 

του κόμβου  Σκύδρας - Σεβαστειανών αποτελεί το βασικό μας μέλημα τ΄οποίο και 

υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε από την αρχή της θητείας μας σε κάθε 

συνάντηση ή επικοινωνία μας  με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 

ευθύνη και στην αρμοδιότητα της οποίας και ανήκει. 

Αυτό προτάξαμε και σ΄αυτό εμμένουμε μέχρι την υλοποίηση του έργου αυτού.  

Λόγω των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων που είναι αναγκαίες προτείναμε την 

άμεση τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 

πράγμα που επαληθεύει στο σύνολό του η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

ως προς αυτό έχουμε επιβεβαιωθεί.  

Ο Δήμος Σκύδρας το χρονικό διάστημα 2004 – 2005 πραγματοποίησε εργασίες 

συντήρησης στο δημοτικό τμήμα και ειδικότερα από τη στροφή του γηπέδου 

προς το εσωτερικό της Σκύδρας και όχι σε δρόμο αρμοδιότητας της Περιφέρειας 

και οι εργασίες αυτές πληρώθηκαν από το διαδημοτικό σκέλος του 

Προγράμματος «Θησέας». 

Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο Τοπικός Σύμβουλος Σκύδρας αποτελεί 

ερευνητικό έργο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης με τίτλο: Πρότυπο σχέδιο φυσικών και ρυθμιστικών μέτρων για τον 

εξορθολογισμό των χρήσεων της οδικής υποδομής και τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος στην πόλη της Σκύδρας»,2010-11,που πληρώθηκε μέσω του 

προγράμματος «Θησέας» και την οποία βεβαίως και  αποστείλαμε αρμοδίως 
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στην Αντιπεριφέρεια Πέλλας, όμως δεν εφαρμόστηκε διότι δεν προβλέπεται 

κυκλικός κόμβος αλλά κόμβος με διαγραμμίσεις. 

Όπως, ήδη απαντήθηκε απευθείας προς τον αιτούντα από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου μας σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί το παραπάνω έργο 

αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, γι αυτό και δεν μπορεί να διανεμηθεί. 

Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει και αποδεικνύει έμπρακτα και συνειδητά στους 

συμπολίτες μας ότι αγωνίζεται καθημερινά για την κοινή, συλλογική πρόοδο και 

ευημερία. Συνεχίζει ν΄αγωνίζεται και να πετυχαίνει. Όσοι συμμετέχουν και 

παρακολουθούν τα δημοτικά δρώμενα και τις εξελίξεις, χωρίς παρωπίδες και 

προκαταλήψεις, το βλέπουν και το αναγνωρίζουν. 

Κατώτεροι των περιστάσεων είναι εκείνοι που υποθάλπουν την ανεδαφική στάση 

και αντίδραση για λίγη δημοσιότητα και μ΄εμπάθεια και κακεντρέχεια 

προσπαθούν απεγνωσμένα κι απελπισμένα με διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες 

να μειώσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής μη μπορώντας να καλύψουν με άλλο 

τρόπο την αδύναμη πολιτική τους παρουσία και την αήθη πολιτική συμπεριφορά.  

Και φυσικά δεν πρόκειται να κατεβούμε στο επίπεδό τους!   
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