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1. Γενικά    

 Ο Δήμος Νάουσας, έχοντας διαπιστώσει τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει η κύρια 

οδός πρόσβασης στην πόλη της Νάουσας, που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις υφιστάμενες 

τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επιθυμεί τον επανασχεδιασμό της κυρίας εισόδου-εξόδου της 

πόλης. 

 Η συγκεκριμένη παρέμβαση, ωστόσο, άπτεται των αρμοδιοτήτων τόσο του Δήμου Νάουσας, 

όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εξαιτίας του 

χαρακτήρα της περιοχής αυτής (επαρχιακός δρόμος και εντός σχεδίου περιοχή) και επομένως οι 

όποιες τεχνικές, σχεδιαστικές (κυκλοφοριακές) και λοιπές αδυναμίες της υφιστάμενης κατάστασης θα 

αντιμετωπιστούν από κοινού, μέσω της από 20-07-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. 

Ημαθίας και του Δήμου Νάουσας. 

 Η παραπάνω προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νάουσας με τις, με αρ. 43/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΑΞΩΚ0-ΚΗΤ) και 159/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΑΚΩΚ0-

ΞΝΛ) αποφάσεις του και τις, με  αρ. 125/2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘΘ7ΛΛ-ΦΙ7) και 118/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΛ97ΛΛ-

9Θ7) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Για την ανάθεση της μελέτης, σύμφωνα με την από 20-07-2016 προγραμματική σύμβαση 

μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Νάουσας, ο Δήμος Νάουσας θα προχωρήσει σε διαδικασίες 

ανάθεσης μετά από συνοπτικό διαγωνισμό. 

 

2. Δεδομένα μελέτης - Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης    

 Για την εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης η Τεχνική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στη 

σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1:1.000. 

 Στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο μελέτη με τίτλο 

"Κυκλοφοριακή μελέτη και οριστική μελέτη τριών ισόπεδων κόμβων πόλης Νάουσας", η οποία 

εγκρίθηκε και παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας (Γ' στάδιο) με την υπ' αριθμόν 

135/2012 απόφαση του (ΑΔΑ: Β49ΘΩΚ0-Χ95). Ένας από τους ισόπεδους κόμβους της μελέτης ήταν 

και ο κόμβος στην περιοχή "ΦΟΡΟΣ", στην εντός σχεδίου περιοχή, κατά τη μελέτη του οποίου, όμως, 

δεν διερευνήθηκε η σκοπιμότητα και η δυνατότητα διαφοροποίησης της νέας κύριας εισόδου-εξόδου 

της πόλης [από το σημείο διαχωρισμού σε δύο ξεχωριστούς κλάδους εισόδου-εξόδου («Βάντος») 

μέχρι την εντός σχεδίου περιοχή], ώστε να προχωρήσει ο ολικός επανασχεδιασμός της κύριας 

πρόσβασης στην πόλη . Επίσης, στην ίδια μελέτη του κόμβου του «Φόρου» είχαν προταθεί η αλλαγή 

κατευθύνσεων ή η μονοδρόμηση ορισμένων οδών (π.χ. πάροδος Γρηγορίου Λόγγου), που η 

υλοποίηση τους είναι δύσκολη λόγω των υψομετρικών διαφορών. 

   Η υλοποίηση του αντικειμένου της προς ανάθεση μελέτης κρίνεται αναγκαία λόγω σοβαρών 

θεμάτων που έχουν προκύψει από το σχεδιασμό και την κατασκευή της νέας πρόσφατης 

διαμόρφωσης της κύριας εισόδου – εξόδου της πόλης της Νάουσας.  

      Με την προς εκπόνηση μελέτη πρόκειται να προχωρήσει: 
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 ο ολικός επανασχεδιασμός της εισόδου-εξόδου της πόλης από το σημείο που οι κλάδοι ανόδου 

και καθόδου διαχωρίζονται σε δύο μέχρι τη συμβολή των οδών Χριστοδούλου Πετρίδη, Σταύρου 

Χωνού, Χατζημαλoύση και Ζαφειράκη, με τροποποίηση πιθανόν και των χαράξεων των 

υφιστάμενων οδών ή κλάδων τους, και  

  ο επανασχεδιασμός του κόμβου του «Φόρου»,ώστε να βελτιωθεί η συνολική κατάσταση της 

κυκλοφορίας. Θα μελετηθεί επίσης η διευθέτηση των κινήσεων κυκλοφορίας των 

διασταυρούμενων οδών, η σήμανση και η πιθανή σηματοδότηση του κόμβου. 

 

 Ακόμη κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης με αντικείμενο την αισθητική 

αναβάθμιση της περιοχής εισόδου της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί μία καλαίσθητη εικόνα, που θα 

είναι ευχάριστη στον επισκέπτη. 

 

3. Πρόσθετες μελέτες 

     Τόσο η μελέτη συγκοινωνιακών έργων, όσο και η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη θα εκπονηθούν 

μέχρι και στάδιο προμελέτης. Μετά την επιλογή της λύσης της διαμόρφωσης της εισόδου από την 

Προϊσταμένη Αρχή και πριν την οριστική μελέτη, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη εκπόνησης 

συμπληρωματικών μελετών, όπως: 

1. Γεωτεχνική μελέτη 

2. Υδραυλική μελέτη συγκοινωνιακών έργων 

3. Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικών έργων 

4. Στατική μελέτη 

5. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Οι παραπάνω συμπληρωματικές μελέτες δεν αποτελούν αντικείμενο της από 20-07-2016 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας και εφόσον προκύψει η ανάγκη 

εκπόνησης τους, θα διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησής τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

ή της Π.Ε. Ημαθίας ή θα ανατεθούν σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο. 

       

Νάουσα 30-08-2017 

 

                   
 

         Ο συντάξας 

Ελέγχθηκε 
Η Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών και Διενέργειας 

Διαγωνισμών 

Εγκρίθηκε 
Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας 
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