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Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Δημοτικής 
Κοινότητας Σκύδρας  
 
Θέμα:ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 
Στη Σκύδρα, σήμερα την 07-03-2016και ώρα 13:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 5 μέλη 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν  : 
 
Παρόντες  Απόντες 
1.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ)            
2.ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
3.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
4.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 
 

      1.  ΛΙΑΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 5 μελών ήταν παρόντα  4 
μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  
θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

τα εξής:“Στην πλατεία Δημοκρατίας στη Σκύδρα (Ο.Τ. 159) και εκατέρωθεν της 
πλατείας υπάρχουν δύο οδοί που συνδέουν την οδό Εθν. Αντίστασης με την οδό 
Αργυρουπόλεως. Οι δύο αυτοί οδοί είναι χαρακτηρισμένοι ως πεζόδρομοι από το 
σχέδιο πόλης της Σκύδρας (ΕΠΑ 66/1989 απόφαση Νομάρχη Πέλλας). Επίσης με τις 
αριθ. 116/2008 και 180/2011 αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου Σκύδρας καθορίστηκαν 
οι ώρες κατά τις οποίες οι δρόμοι αυτοί παραμένουν κλειστοί για τα οχήματα. Οι ώρες 
αυτές είναι από 21:00 έως 02:00 π.μ.  
 Επί αυτών των οδών έχουν πρόσοψη καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
τα οποία λειτουργούν από τις πρωινές ώρες έως αργά το βράδυ. Η εφαρμογή των 
ανωτέρω αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου και η συνεπακόλουθη ελεύθερη κίνηση των 
οχημάτων τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας  δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας τόσο για 
τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες των καταστημάτων αυτών. 
 Στο άρθρο 2 του Ν. 2696/1999, αναφέρεται ως πεζόδρομος : η Oδός η oπoία 
χρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo - έξoδo oχημάτων πρoς 
και από ιδιωτικoύς χώρoυς στάθμευσης, παρoδίων ιδιoκτησιών ως και για oχήματα 
εφoδιασμoύ ή έκτακτης ανάγκης. 
 Για τη διευθέτηση του ως άνω προβλήματος και την σωστή χρήση των 
πεζοδρόμων προς όφελος των πολιτών προτείνεται η επέκταση του ισχύοντος 
καθεστώτος του πεζοδρόμου για όλο το 24ωρο, εκτός από ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 
08:00 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι, όταν και θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων 
εξυπηρέτησης (τροφοδοσίας) των καταστημάτων. 
 Επίσης προτείνεται η αφαίρεση των προστατευτικών μπαρών και η τοποθέτηση 
σχετικών πινακίδων (Ρ7-απαγόρευση εισόδου σε οχήματα, Ρ55 – πεζόδρομος).”  

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  
 
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα στην θετική γνωμοδότηση 
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης και την από 24-2-2016 
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
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