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ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της δευτερεύουσας επαρχιακής 
οδού 4, στην Νάουσα.» 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Α.  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 Ν.2696/99 "περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Υπ’ αρίθμ.  Φ 2.6.1/7/105019(387) από 14/2/2020 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της 
Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων, με την εγκεκριμένη μελέτη, 
3. Υπ’ αρίθμ. 4843/20/344369 από 15/02/2020 Αναφορά- Πρόταση Α. Τ. Νάουσας με την 
οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης 
 

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 εργασιών, 
στα πλαίσια του έργου: «Κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών οικισμών του 
διευρυμένου Δήμου Νάουσας» της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., επί της Επ. Οδού [4]: Από την Επ. Ο. [1] Βέροιας 
προς Σκύδρας και ειδικότερα από την Χ.Θ. 15+500, στο Δ.Δ. Κοπανού, έως όρια Ν. Πέλλας, προς 
Κρύα βρύση, δια Δ.Δ. Χαρίεσσας, Αγγελοχωρίου και Αρχαγγέλου, Δήμου Ειρηνούπολης,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Άρθρο 1ο  
Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, με 
αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας από Χαρίεσσα προς Κοπανό, από 07:30΄ ώρα έκαστης 
ημέρας έως τη δύση του ηλίου αυτής και από την έκδοση της παρούσας έως την Δευτέρα 
16-03-2020, στην Επ. Οδού [4], από Επ. Ο. [1] Βέροιας προς Σκύδρας και ειδικότερα από την 
Χ.Θ. 15+500, στο Δ.Δ. Κοπανού, έως όρια Ν. Πέλλας, προς Κρύα βρύση, δια Δ.Δ. Χαρίεσσας, 
Αγγελοχωρίου και Αρχαγγέλου, Δήμου Ειρηνούπολης. 
 

 
 

Άρθρο 2ο 

Α. Οι εν θέματι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έκαστης ημέρας, από την 
ανατολή του ηλίου έως και την δύση του ηλίου, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για 
την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση, 
κ.τ.λ.). 
 
Β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη 
με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, (εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων), 
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σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. Τα δε μέτρα 
ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την 
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-
2011), προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου. Επίσης, 
ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις, θα παραμένουν και κατά την διάρκεια της νύχτας 
και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για εργοτάξια μακράς διάρκειας. 
 
Γ. Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα από το 
εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος που θα είναι τουλάχιστον 4,40 m. για όλο το τμήμα της 
οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες. 
 
Δ.  Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας, 
υπό την επίβλεψη και μέριμνα του φορέα της οδού (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας), ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα αποδοθεί 
κανονικά στην κυκλοφορία το αποκλειόμενο τμήμα της προαναφερόμενης οδού, απολύτως 
καθαρό από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων. 
 
 
 

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 
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός 
εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 
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