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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ   :  Σχεδίου Πόλης 

Πολεοδομικών & 
Κυκλοφοριακών Εφαρμογών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ

Κάλχου 48 – 50   Τ.Κ.  131 22                                                        
ΤΗΛ:           213 2030154 
FAX:         210 2691865
URL:             www.ilion.gr 
e-mail:          texniki@ilion.gr 

ΘΕΜΑ : Λήψη Απόφασης (Έγκριση των εργασιών του 4ου Τριμήνου - Α΄ 

Σταδίου & έγκριση της συνολικής τελικής Τεχνικής Έκθεσης του Α’ σταδίου 

της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του 

Δήμου»).  

Σχετικά με την μελέτη με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»
παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό:
Ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5859/13/27-3-214 
Απόφαση της Γεν. Διευθύντριας Α.Δ. Αττικής με την οποία δόθηκε παράταση ισχύος των 
περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ 133332/17-12-2003, κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου «Λεωφόρος Θηβών, τμήμα από οδό Αγ. Νικολάου έως Λεωφ. Φυλής», ως 
εν μέρει φορέας λειτουργίας του έργου (εντός των διοικητικών του ορίων), ανέθεσε σε ανάδοχο την
ειδική μελέτη προγράμματος παρακολούθησης – Οδικού – Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.) 
σύμφωνα με:

1. Την με Α.Μ. 1/2019 «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές αρτηρίες του Δήμου» που συντάχθηκε 
από την Δ/νση Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού & την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τμήμα Σχεδίου Πόλης Πολεοδομικών & Κυκλοφορικών Εφαρμογών, Προϋπολογισμού 
10.000 €.

2. Την με αρ. πρωτ. 6440/22-02-2019 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
μελέτης «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου».

3. Την με αρ. πρωτ. 6441/22-02-2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή 
Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης».

4. Την με αρ. πρωτ. 6441/22-02-2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή 
Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης». 

5. Την με αρ.πρωτ. 9748/22-03-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου με αρ. 
051 περί έγκρισης πρακτικού (I) αξιολόγησης.

6. Την με αρ.πρωτ. 16046/21-05-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου με αρ. 
133 περί έγκρισης πρακτικού (II) αξιολόγησης (περί ελέγχου δικαιολογητικών.
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7. Την με αρ. πρωτ. 29141/26-7-2019 Σύμβαση εκπόνησης μελέτης «Μέτρηση ηχορύπανσης σε 
κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου» ποσού 5000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

8. Το με αρ. πρωτ. 29444/29-7-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τ.Υ. με το οποίο όρισε 
τον επιβλέποντα της μελέτης.

9. Το με αρ. πρωτ. 29444/29-7-2019 έγγραφο του αναδόχου περί προσαρμογής του 
Χρονοδιαγράμματος και του Τεχνικού Αντικειμένου. 

10. Το με αρ. πρωτ. 41636/20-09-2019 (ορθή επανάληψη του υπ’ αρ. 38015/09-09-2019) έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας περί «Επικαιροποίησης και Έγκρισης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης εργασιών της Μελέτης με Τίτλο: "Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές αρτηρίες του 
Δήμου" και Εντολή Έναρξης Μελέτης. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 50383/18-10-2019 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα παραδοτέα 
του Α’ Σταδίου της μελέτης. 

12. Το υπ’ αρ. 60554/25-11-19 εισηγητικό έγγραφο της Τ.Υ. προς Δ.Σ. περί «έγκρισης του Α’ Σταδίου 
της Μελέτης» & των εργασιών-μετρήσεων του 1ου τριμήνου. 

13. Την υπ’ αρ. Α.Δ.Σ. 278/19 περί έγκρισης του Α’ Σταδίου της Μελέτης με την οποία εγκρίθηκαν, 
πέραν των εργασιών-μετρήσεων 1ου τριμήνου: 

 το πρόγραμμα παρακολούθησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.),
 η Στρατηγική Χαρτογράφησης Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), της περιοχής μελέτης με χρήση του 

λογισμικού CandaA, 
 οι Μετρήσεις Κυκλοφοριακού Θορύβου (Α’ τριμήνου) και σύνθεσης της κυκλοφορίας, 
 Αναλυτική διερεύνηση καταγγελιών και ειδικών αιτημάτων με ιδιαίτερη έμφαση σε 

ευαίσθητων δεκτών και χρήσεων γης μεταξύ των οποίων τα σχολικά συγκροτήματα και 
ευαίσθητες χρήσεις εκπαίδευσης. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 65312/10-12-2019 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα παραδοτέα του 
2ου τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου της μελέτης. 

15. Την Τεχνική Έκθεση 2ου τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει 
πέραν των όσων έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 278/19 Α.Δ.Σ., οι εργασίες (μετρήσεις κλπ.), του 2ου 
τριμήνου καθώς και τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση αυτών.

16. Την υπ’ αρ. Α.Δ.Σ. 10/20 με την οποία εγκρίθηκαν, πέραν των όσων έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 
278/19 Α.Δ.Σ. τις εργασίες (μετρήσεις κλπ.), του 2ου τριμήνου καθώς και τα αποτελέσματα και την 
αξιολόγηση αυτών.

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 18559/10-03-2020 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα παραδοτέα του 
3ου τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου της μελέτης.

18. Την Τεχνική Έκθεση 3ου τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει, 
πέραν των όσων έχουν εγκριθεί με τις υπ’ αρ. 278/19 & 10/20 Α.Δ.Σ. δηλαδή τις εργασίες 
(μετρήσεις κλπ.) του  1ου & 2ου τριμήνου, τις εργασίες του 3ου τριμήνου καθώς και τα αποτελέσματα 
και την αξιολόγηση αυτών.

19. Την υπ’ αρ. Α.Δ.Σ. 53/20 με την οποία εγκρίθηκαν, πέραν των όσων έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 
278/19 & 10/20 Α.Δ.Σ., τις εργασίες (μετρήσεις κλπ.), του 3ου τριμήνου καθώς και τα αποτελέσματα 
και η αξιολόγηση αυτών.

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 34996/26-05-20 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα παραδοτέα του 4ου 
τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου & την τελική Τεχνική Έκθεση του Α’ σταδίου της μελέτης 
«Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου» (σχετ. 1), η οποία 
περιλαμβάνει:

 τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ακουστικών καταγραφών του 1ου , 2ου ,3ου & 4ου τριμήνου,
 το συνολικό πρόγραμμα των μετρήσεων του κυκλοφοριακού φόρτου.
 τη διαμόρφωση του ακουστικού μοντέλου και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του 

μοντέλου,
 την τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
 την Τεχνική Έκθεση Ο.Κ.Θ. στο 21ο –Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου (σχετ. 2)

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνεται τις εργασίες του 4ου τριμήνου του Α’ 
σταδίου & την τελική Τεχνική Έκθεση του Α’ σταδίου της μελέτης «Μέτρηση ηχορύπανσης σε 
κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου» με τους συνημμένους χάρτες (σχετ. 3) και τα παραρτήματα 
αυτής (σχετ. 4).

Συν/να: σχετ.1, 2 , 3 & 4 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τ.Υ.

Γεώργιος Φ ε ρ ε ν τ ί ν ο ς
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