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ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας κατά τις εκδηλώσεις 
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων την Πέμπτη 30-06-2022.» 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Α.  Έχοντας υπόψη: 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
2.- Το υπ΄ αριθμ. 20 από 27-06-2022 έγγραφο Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Βέροιας. 
3.- Την υπ΄ αριθμ. 4842/22/1353275 από 29-06-2022 αναφορά – πρόταση Τ. Τ. Βέροιας με 

την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης, 
 

και 
 

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη λιτανεία των 
Ιερών λειψάνων και της σεπτής εικόνας των εορταζόμενων Αγίων, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 
2022 στην πόλη της Βέροιας,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Άρθρο 1ο 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων την Πέμπτη 30-06-2022 και 
από ώρα 21:00΄ έως 21:30΄ στις κατωτέρω οδούς της πόλης της Βέροιας: 

 στην Λεωφόρο  Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη συμβολή της 
με την οδό Μυκηνών (Πάροδος Στρατού), 

 στην οδό Κωτουνίου, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με 
την οδό Μερκουρίου Καρακωστή, 

 στην οδό Παστέρ, από τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως τη συμβολή της με την 
οδό Ανοίξεως, 

 στην οδό Μερκουρίου Καρακωστή, από τη συμβολή της  με την οδό Ανοίξεως έως τη 
συμβολή της με την οδό Κωτουνίου, 

 στην οδό Παύλου Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη 
συμβολή της με την Λεωφόρο Ανοιξέως, 

 

Άρθρο 2ο 

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα 
του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας. 

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω 
οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.  

     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

Βέροια, 29 Ιουνίου 2022 
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Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η 
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό 
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες. 

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 ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με 
τροχονόμους. 

 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2. Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
3. Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
4. Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ 
5. ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ R/T ΚΕΝΤΡΟ 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Ταξίαρχος 
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