
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 11η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  088/2020                                                                     

   ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για την έγκριση των εργασιών του 4ου 

τριμήνου – Α’ Σταδίου & έγκριση συνολική̋ τελική̋ 

έκθεση̋ του Α’ σταδίου τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «Μέτρηση 

ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου» 

Σήμερα την 11η  Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

37984/05.06.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  05.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                      
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 

μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την 

έναρξη τη̋ Συνεδρίαση̋ και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 

7ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋. 

               ******************* 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη 

απόφαση̋ για την έγκριση των εργασιών του 4ου τριμήνου – Α’ Σταδίου & έγκριση 

συνολική̋ τελική̋ έκθεση̋ του Α’ σταδίου τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε 

κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 37212/03.06.2020 σχετικό 

έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μα̋,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετικά με τη μελέτη με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ 

του Δήμου» παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό: 

Ο Δήμο̋ Ιλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

5859/13/27.03.2014 Απόφαση τη̋ Γεν. Διευθύντρια̋ Α.Δ. Αττική̋ με την οποία δόθηκε 

παράταση ισχύο̋ των περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ 

133332/17.12.2003, κατασκευή̋ και λειτουργία̋ του έργου «Λεωφόρο̋ Θηβών, τμήμα 

από οδό Αγ. Νικολάου έω̋ Λεωφ. Φυλή̋», ω̋ εν μέρει φορέα̋ λειτουργία̋ του έργου 

(εντό̋ των διοικητικών του ορίων), ανέθεσε σε ανάδοχο την ειδική μελέτη προγράμματο̋ 

παρακολούθηση̋ – Οδικού – Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.) σύμφωνα με: 

1. Τη με Α.Μ. 1/2019 «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου» που 

συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντο̋ – Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού 

& την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Σχεδίου Πόλη̋ Πολεοδομικών & 

Κυκλοφορικών Εφαρμογών, Προϋπολογισμού 10.000 €. 

2. Τη με αρ. πρωτ. 6440/22.02.2019 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση τη̋ μελέτη̋ «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ του 

Δήμου». 

3. Τη με αρ. πρωτ. 6441/22.02.2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

Επιλογή Αναδόχου Εκπόνηση̋ Μελέτη̋». 

4. Τη με αρ. πρωτ. 6441/22.02.2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

Επιλογή Αναδόχου Εκπόνηση̋ Μελέτη̋».  

5. Τη με αρ. πρωτ. 9748/22.03.2019 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του 

Δήμου Ιλίου με αρ. 051 περί έγκριση̋ πρακτικού (I) αξιολόγηση̋. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 16046/21.05.2019 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του 

Δήμου Ιλίου με αρ. 133 περί έγκριση̋ πρακτικού (II) αξιολόγηση̋ (περί ελέγχου 
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δικαιολογητικών. 

7. Τη με αρ. πρωτ. 29141/26.07.2019 Σύμβαση εκπόνηση̋ μελέτη̋ «Μέτρηση 

ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου» ποσού 5000 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

8. Το με αρ. πρωτ. 29444/29.07.2019 έγγραφο τη̋ Προϊσταμένη̋ Διεύθυνση̋ Τ.Υ. με 

το οποίο όρισε τον επιβλέποντα τη̋ μελέτη̋. 

9. Το με αρ. πρωτ. 29444/29.07.2019 έγγραφο του αναδόχου περί προσαρμογή̋ του 

Χρονοδιαγράμματο̋ και του Τεχνικού Αντικειμένου.  

10. Το με αρ. πρωτ. 41636/20.09.2019 (ορθή επανάληψη του υπ’ αρ. 

38015/09.09.2019) έγγραφο τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ περί «Επικαιροποίηση̋ και 

Έγκριση̋ του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματο̋ εκτέλεση̋ εργασιών τη̋ 

Μελέτη̋ με Τίτλο: "Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου" και 

Εντολή Έναρξη̋ Μελέτη̋.  

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 50383/18.10.2019 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε 

τα παραδοτέα του Α’ Σταδίου τη̋ μελέτη̋.  

12. Το υπ’ αρ. 60554/25.11.19 εισηγητικό έγγραφο τη̋ Τ.Υ. προ̋ Δ.Σ. περί «έγκριση̋ 

του Α’ Σταδίου τη̋ Μελέτη̋» & των εργασιών-μετρήσεων του 1ου τριμήνου.  

13. Την υπ’ αρ. Α.Δ.Σ. 278/19 περί έγκριση̋ του Α’ Σταδίου τη̋ Μελέτη̋ με την οποία 

εγκρίθηκαν, πέραν των εργασιών-μετρήσεων 1ου τριμήνου:  

· το πρόγραμμα παρακολούθηση̋ Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου (Ο.Κ.Θ.), 

· η Στρατηγική Χαρτογράφηση̋ Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), τη̋ περιοχή̋ μελέτη̋ με 

χρήση του λογισμικού CandaA,  

· οι Μετρήσει̋ Κυκλοφοριακού Θορύβου (Α’ τριμήνου) και σύνθεση̋ τη̋ 

κυκλοφορία̋,  

· Αναλυτική διερεύνηση καταγγελιών και ειδικών αιτημάτων με ιδιαίτερη 

έμφαση σε ευαίσθητων δεκτών και χρήσεων γη̋ μεταξύ των οποίων τα 

σχολικά συγκροτήματα και ευαίσθητε̋ χρήσει̋ εκπαίδευση̋.  

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 τη̋ μελέτη̋.  

15. Την Τεχνική Έκθεση 2ου τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου τη̋ μελέτη̋, η οποία 

περιλαμβάνει πέραν των όσων έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 278/19 Α.Δ.Σ., οι 

εργασίε̋ (μετρήσει̋ κλπ.), του 2ου τριμήνου καθώ̋ 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. τι̋ εργασίε̋ (μετρήσει̋ κλπ.), του 2ου τριμήνου καθώ̋ 

και τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση αυτών. 
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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 τη̋ μελέτη̋. 

18. Την Τεχνική Έκθεση 3ου τριμήνου εργασιών του Α’ Σταδίου τη̋ μελέτη̋, η οποία 

περιλαμβάνει, πέραν των όσων έχουν εγκριθεί με τι̋ υπ’ αρ. 278/19 & 10/20 Α.Δ.Σ. 

δηλαδή τι̋ εργασίε̋ (μετρήσει̋ κλπ.) του  1ου & 2ου τριμήνου, τι̋ εργασίε̋ του 3ου 

τριμήνου καθώ̋ 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., τι̋ εργασίε̋ (μετρήσει̋ κλπ.), του 3ου 

τριμήνου καθώ̋ 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 τη̋ μελέτη̋ «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ 

οδικέ̋ αρτηρίε̋ 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 τι̋ εργασίε̋ του 4ου 

τριμήνου του Α’ σταδίου & την τελική Τεχνική Έκθεση του Α’ σταδίου τη̋ μελέτη̋ 

«Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου» με του̋ 

συνημμένου̋ χάρτε̋ (σχετ. 3) και τα παραρτήματα αυτή̋ (σχετ. 4).» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τι̋ εργασίε̋ του 4ου τριμήνου του Α’ σταδίου & την τελική Τεχνική 

Έκθεση του Α’ σταδίου τη̋ μελέτη̋ «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ 

αρτηρίε̋ του Δήμου» με του̋ συνημμένου̋ χάρτε̋ και τα παραρτήματα αυτή̋. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΓ89ΩΕΒ-ΙΜΡ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eeb11e9f5c3d4052c5394c9 στις 18/06/20 11:10


		ΚΑΡΚΑΛΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΗ
	2020-06-18T11:10:40+0300
	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
	ΑΠ:40695




