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ΠΡΟΣ:   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συν.: 1. Το  80499/19931/23.10.2020/Αποκεντρ.Διοικ.Αττ.   
          2. την  010/2020 αποφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
          3.  σχέδιο
                                               
                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣIΑ : TEXNIKH
TMHMA   : ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ &
                   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: B. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Κάλχου 48 – 50  , Τ.Κ.  131 22                                            
ΤΗΛ:             213 2030152 
FAX:         210 2691865
URL:             www.ilion.gr 
e-mail:          texniki@ilion.gr 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον κυκλοφοριακό χαρακτηρισμό των οδών 
εξυπηρέτησης παροδίων της Νέας Θηβών ως οδοί υποχρεωτικής διέλευσης 
πεζών.  

Έχοντας υπόψη :
1. το με αρ.πρωτ.: 80499/19931/20.10.2020  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης, της Γεν. 

Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4695/2020 (ΦΕΚ 92Α /07.05.2020) (συν. 1),

 2. την  010/2020 ( ΑΔΑ: ΩΞΔΩΕΒ-ΨΤΒ)  απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(συν .2),  

3. τις κατασκευασμένες οδούς εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών (Service 
Roads SR1 έως SR7) της Λεωφ.  Νέας Θηβών, από τις οποίες τρεις (3) στο ρεύμα προς την 
Λεωφ Φυλής και  τέσσερεις (4)  στο ρεύμα προς τον Πειραιά (σχέδιο, συν. 3),

4. Το υφιστάμενο πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ιλίου ( Διάταγμα 12-3-2003 ΦΕΚ 
446Δ’ /2003)  όπου οι ανωτέρω οδοί  εξυπηρέτησης είναι τμήματα κοινόχρηστων χώρων και 
πεζόδρομων, και 

5. την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών πολιτών και την εναρμόνιση της  χρήσης 
τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. 

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  
για την λήψη απόφασης για τον κυκλοφοριακό χαρακτηρισμό των 
προαναφερόμενων οδών ως : οδοί υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, 
(απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης 
και οχημάτων για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες (K.O.K. P-55). 
   

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                    
                                                                Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
              

       ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                 
            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ   ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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