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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Α. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 "περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την υπ’ αριθμό 7/2020 από 17-02-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας, 

3. Το υπ’ αριθμό 2679 από 17-02-2020 έγγραφο - αίτηση κου Δημάρχου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας, 

4. Την από 18-02-2020 βεβαίωση Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Γραμμών Νάουσας, 

5. Την υπ’ αριθμό 4843/20/375163 από 19-02-2020 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Νάουσας, με 
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας 

και 

Β. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων αποκριάς «Νάουσα-Αποκριά 2020» στην πόλη της Νάουσας, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1ο 

Α. Την Πέμπτη 20-02-2020, 

1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση της 
στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, ως εξής: 

α. κατά τις ώρες 12.00’ έως 16.00, στην Πλατεία Καρατάσου, από την συμβολή της 
με την οδό Στουγιαννάκη έως την συμβολή της με την οδό Θεοφίλου και 

β. κατά τις ώρες 18.00’ έως 22.00’ : 

 στην Πλατεία Καρατάσου,  
  στις οδούς Θεοφίλου, Γ. Κωνσταντινίδη και 
 στην οδό Βασιλέως Φιλίππου, από συμβολή της με την οδό Θ. Μπιγκάνου έως 

Πλατεία Καρατάσου. 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

Βέροια, 19 Φεβρουαρίου 2020 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Υπ. Αρίθμ. 13/2020 
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2. Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, όλων των οχημάτων, εξαιρουμένων 
των οχημάτων ΔΧΕ (ταξί), κατά τις ώρες 18.00’ έως 22.00’, ως εξής: 

 στην οδό Καμπίτη, από την Πλατεία Καρατάσου έως τη συμβολή της με την οδό 
Αλεξάνδρου Χωνού και 

 στην οδό Στουγιαννάκη, από την οδό Στουγιαννάκη αριθμ. 2 έως την εκκλησία Αγίου 
Μηνά. 

(λόγω μεταφοράς της πιάτσας των ταξί «Μπιζέκη» από την Πλατεία Καρατάσου στην οδό 
Καμπίτη και της πιάτσας ταξί «Σπονδή» στην οδό Στουγιαννάκη) 

Β. Την Παρασκευή 21-02-2020 και κατά τις ώρες από 17.30’ έως 21.00’, την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση της 
στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, ως εξής: 

 στην Πλατεία Καρατάσου, από την συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη έως την 
συμβολή της με την οδό Θεοφίλου και 

 στην οδό Θεοφίλου. 

Γ. Το Σάββατο 22-02-2020 και κατά τις ώρες από 19.30’ έως 24.00’, την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, από την συμβολή της με 
την οδό Βασ. Φιλίππου έως την συμβολή της με την οδό Μπιγκάνου. 

Δ. Την Κυριακή 23-02-2020: 

1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση 
της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, ως εξής 

α. κατά τις ώρες 08.00’ έως 18.00’, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, από την 
συμβολή της με την οδό Χρ. Λαναρά έως την συμβολή τη με την οδό 28ης Οκτωβρίου 
εξαιρουμένων των τουριστικών λεωφορείων επισκεπτών, 

β. κατά τις ώρες 09:00΄έως 18:00΄, ως εξής: 
 στις οδούς Χρ. Περδικάρη, Αγίας Τριάδας, Γ. Κωνσταντινίδη,  Δημήτριου 

Βλάχου (πρώην Δημαρχίας), Θεοφίλου, Βασιλέως Φιλίππου,  
Χατζηγρηγοριάδη, Πλατεία Δημαρχίας, Πλατεία Τρόμπακα και Πλατεία 
Καρατάσου, 

 στην οδό Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Δημήτριου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας), 

 στην οδό Χρ. Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημήτριου Βλάχου 
(πρώην Δημαρχίας) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δημητριάδη, 
εξαιρουμένων των οχημάτων ΔΧΕ (ταξί) στο τμήμα της Λαναρά από 
Χατζηγρηγοριάδη έως Κ. Δημητριάδη - πιάτσα 

 στην οδό Κοραή, από τη συμβολή της με την οδό Δ. Βλάχου έως τη συμβολή 
της με την οδό Χατζηγρηγοριάδη, 

γ. κατά τις ώρες 10.00’ έως 18.00’, ως εξής: 

 στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, από την συμβολή της με την οδό Βύρωνος έως την 
συμβολή της με την οδό Θ. Μπιγκάνου, 

 στην οδό Αφών Λαναρά, από την συμβολή της με την οδό Αναδόλη έως την 
συμβολή της με την οδό Βύρωνος, 

δ. κατά τις ώρες 14.00’ έως 18.00’, ως εξής: 

 στις οδούς Χατζημαλούση και 17ης Οκτωβρίου, 
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 στην οδό Εμμ. Παππά, από την συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη έως την 
συμβολή της με την οδό 17ης Οκτωβρίου και  

ε. κατά τις ώρες 14.00’ έως 22.00’, ως εξής: 

 στην Πλατεία Αλωνίων, 
 στις οδούς Ανταρτών, Αγίου Θεοφάνους, Αγγέλου Γάτσου, Γαρέφη, Πλίκα, 
 στην οδό Τσάμη Καρατάσου, από την συμβολή της με την οδό Χατζηκουρκούτα 

έως την συμβολή της με την Πλατεία Αλωνίων. 

2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, ως εξής: 

α. Κατά τις ώρες 11.30’ έως 18.00’, στην οδό Χρ. Πετρίδη, από τη συμβολή της με 
τις οδούς Μ. Αλεξάνδρου, Χρ. Πετρίδη και Μπιγκάνου έως τη συμβολή της με την οδό 
Ζαφειράκη και 

β. κατά τις ώρες 12.30’ έως 13.30’, στην οδό Ζαφειράκη, από την συμβολή της με την 
οδό Δραγούμη έως την συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη. 

3. Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, όλων των οχημάτων, 
εξαιρουμένων των οχημάτων ΔΧΕ (ταξί), κατά τις ώρες 18.00’ έως 22.00’, ως εξής: 

 στην οδό Καμπίτη, από την Πλατεία Καρατάσου έως τη συμβολή της με την οδό 
Αλεξάνδρου Χωνού 

 στην οδό Στουγιαννάκη, από την οδό Στουγιαννάκη αριθμ. 2 έως την εκκλησία 
Αγίου Μηνά. 

(λόγω μεταφοράς της πιάτσας των ταξί «Μπιζέκη» από την Πλατεία Καρατάσου στην οδό 
Καμπίτη και της πιάτσας ταξί «Σπονδή» στην οδό Στουγιαννάκη) 
 

 
Άρθρο 2ο 

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ανωτέρω μέρες - ώρες, θα διεξάγεται από 
παρακαμπτήριες οδούς. 

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις  θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου 
Νάουσας και θα είναι σύμφωνες με την ΔΜΕΟ/Ο/613/ 16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-
2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

Γ. Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται στη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας 
και στην αστυνόμευση της τοποθέτησης και εφαρμογής της απαραίτητης σήμανσης, όπου ο 
Δήμος Νάουσας θα συνδράμει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα με ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας 
(security), καθώς και εθελοντές. 

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενοφόρα, 
τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των 
οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των 
επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και των διοργανωτών, ώστε να διακόπτεται ο 
αγώνας. 
 

Άρθρο 3ο 
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

Άρθρο 4ο 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του 
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την 
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε 
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οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, 
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με 
τροχονόμους. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
2. Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. κ. Εισαγγελέας Πλημ/κών Βέροιας 
2. ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ. 
3. Δημόσιος Κατήγορος Νάουσας 
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας 
5. Λοιπές Δ/σεις Αξ/κών Α.Δ. Ημαθίας 
6. Παρ’ ημίν R/T Κέντρο 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 
Βάιος ΓΟΥΝΑΡΗΣ  

Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
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