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ΠΡΟΣ:   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
              

Συν.: 1. Το  88417/21951/10.11.2020/Αποκεντρ.Διοικ.Αττ.
         2. την  015/2020 αποφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
         3. Τ1 σχέδιο υφιστάμενης κατάστασης
         4. Τ2 σχέδιο προτεινομένης κατάστασης
                                     
                                                                                              

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 την κυκλοφοριακή  ρύθμιση  στην οδό Νικ. Φωκά   στο 
Δήμο Ιλίου.

Έχοντας υπόψη :
 1. το με αρ.πρωτ.: 88417/21951/10.11.2020  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  015/2020 ( ΑΔΑ: Ψ5ΚΗΩΕΒ-Ε4Τ)  απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής (συν .2) 

3. τα  σχέδια της υφιστάμενης και της προτεινόμενης  κυκλοφοριακής ρύθμισης (συν. 
3 & 4),     και  ότι :

Η οδός ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ είναι μια τοπική οδός , μικρού σχετικά μήκους περίπου 125 
μ. και πλάτους οδοστρώματος 5,5 μ. για το τμήμα της οδού από την οδό ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έως 
την οδό ΞΙΦΙΛΙΝΟΥ και 3,80 μ περίπου για το υπόλοιπο τμήμα της έως την οδό 
Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εξεταζόμενη οδό είναι «μονόδρομος» με 
κατεύθυνση από την οδό ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ προς την οδό Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και χωρίς καμία 
κυκλοφοριακή ρύθμιση στάθμευσης.

Λόγω του μικρού πλάτους και του τοπικού χαρακτήρα της οδού, η διέλευση και η 
στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μεγαλύτερου του 1,5 τόνων, δυσχεραίνει  την εν γένει 
τοπικού χαρακτήρα κυκλοφορία  της οδού ,

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε    για την λήψη απόφασης   για   «την απαγόρευση 
διέλευσης, στάσης στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων άνω του 1,5 τόνου» και επί 
πρόσθετα για γεωμετρικούς λόγους   την «εκ περιτροπής στάθμευση για τα λοιπά 
οχήματα» για την οδό ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ στην περιοχή «Παλατιανή» του Δήμου μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                    
                                                                Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
              

       ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                 
            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ   ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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