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ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας, την Κυριακή 09-05-2020.» 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 Περί Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το από 06-05-2021 έγγραφο του Δήμου Νάουσας 
3. Την υπ’ αριθ. 4843/21/920331 από 06-05-2021 Αναφορά - Πρόταση Α.Τ. Νάουσας με την οποία 
συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης 
 

Και 
 

Αποβλέποντας στην ομαλή-εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων 
την Κυριακή 09-05-2021 στην πόλη της Νάουσας, κατά την διάρκεια τέλεσης της δοξολογίας και 
κατάθεσης στεφάνων για την 199η επέτειο Ολοκαυτώματος της ηρωικής πόλεως Νάουσας, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Άρθρο 1ο 

Τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την Κυριακή 09-05-2021: 
 
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων και της στάσης και στάθμευσης, 
όπου αυτή επιτρέπεται, κατά τις ώρες 07:30 έως 11:00 ως κάτωθι:  

 στην οδό Μεταμορφώσεως,  
 στην οδό Ερμού και  
 στην οδό Κ. Δημητριάδη, από τη συμβολή τους με την οδό Ρ. Φεραίου έως τη συμβολή τους με 

την οδό Μεταμορφώσεως. 
 
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, κατά τις ώρες 10:00΄ έως 12:30΄, στην 
οδό Ηρωίδων από τη συμβολή της με την οδό Στουμπάνων έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Νικολάου, 
καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, κατά τις ώρες 08:00΄ 
έως 12:00΄ στην ανωτέρω οδό.  
 
Γ. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, κατά τις ώρες 10:00΄ έως 15:00΄, ως 
κάτωθι: 

 στην οδό Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την 
οδό Μπιγκάνου,  

 στο δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Χρ. Πετρίδη, παραπλεύρως του Ηρώου της Πόλης 
και  

 στην οδό Χρ. Πετρίδη από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό 
Ζαφειράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Ζαφειράκη προς την οδό Βενιζέλου, 

 
Δ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, κατά τις ώρες 08:00΄ έως 
14:00΄  ως κάτωθι:  
 

 στην οδό Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την 
οδό Μπιγκάνου,  
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 στο δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Χρ. Πετρίδη, παραπλεύρως του Ηρώου της Πόλης. 

 
Άρθρο 2ο 

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα 
διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας. 
 
Β. Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής 
ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.  

Άρθρο 3ο  
Οι παραβάτες της παρούσης απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 
4, 52, 103, 104 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε 
με Ν.3542/2007. 

 
Άρθρο 4ο 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, 
ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των 
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για  
τοιχοκόλληση ευρεία δημοσίευση  
-Την απαραίτητη – απαιτούμενη 
σήμανση των οδών. 
-Για λήψη μέτρων ομαλής διεξαγωγής 
κυκλοφορίας μέσω παρακαμπτηρίων οδών 
κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας.- 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1) κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
2) ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ. 
3) Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 
4) Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας/Τμ. Σ.Ε. 
5) Λοιπές Δ/σεις Αξ/κών Ημαθίας 
6) Παρ’ ημίν Κέντρο R/T 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                  ΑΔΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 
Ταξίαρχος 

ΑΔΑ: Ψ4ΙΦ46ΜΤΛΒ-ΒΙΨ


		2021-05-08T11:03:16+0300
	Athens




