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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                7η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 30.06.2022 

                  (Αριθμ. πρωτ.:49626/04.07.2022) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό 

Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σήμερα την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09.45 π.μ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47147/24.06.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24.06.2022 και ενώ ήταν να πραγματοποιηθεί με 

τηλεδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε Δια Ζώσης, σύμφωνα τις εγκύκλιους με αριθμ. 

374/39135/30.05.2022 & 380/39456/15.06.2022 του ΥΠ.ΕΣ.   

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,                Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ             Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ     Μέλος της Ε.Π.Ζ 

3.  ΓΚΙΟΚΑ – ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, Δ.Σ              «    « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

5. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.                Μέλος της Ε.Π.Ζ 

2. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                       «    « 

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.             «    « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ - 017 - 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 

συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01.06.2022 για έγκριση α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής 

Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 

21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β) ανάθεσης λοιπών τεχνικών μελετών για την ασφαλή 

κατασκευή των ηχοπετασμάτων. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κος 

Φερεντίνος Γεώργιος ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να γίνει διόρθωση του τίτλου και συγκεκριμένα ο 

τίτλος του θέματος είναι: Λήψη Απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01-06-2022 για έγκριση: α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής Ακουστικής 

Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο 

Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β) ανάθεσης υπηρεσιών στατικής επάρκειας, ελέγχων 
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θεμελίωσης, ανεμοπίεσης και λοιπών προδιαγραφών, ασφαλούς κατασκευής των 

ηχοπετασμάτων. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 47652/28.06.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σχετικά: 

1. Την από 03.08.2021 Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής 

(ΕΑΜΥΕ) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) που είχε 

υποβληθεί με το υπ’ 56472/03.08.2021 έγγραφο. 

2. Την υπ’ αρ. 096/2021 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης 

Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό 

Σχολείο (Νεστόρειο). 

3. Το υπ’ αρ. 74456/12.10.2021 έγγραφό μας προς ΥΠΕΝ/ΔΚΠΑ περί έγκρισης 

(περιβαλλοντικής μελέτης) ήτοι της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και 

Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο 

(Νεστόρειο). 

4. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01.06.2022 έγκριση της Ειδικής Ακουστικής 

Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο 

Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο). 

Κατόπιν του σχετικού 3 που αφορά την έγκριση της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού 

και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) 

παρακαλούμε: 

Α) Λήψη απόφασης επιλογής ενός εκ των δύο σεναρίων που προτείνει η μελέτη ήτοι:  

Σενάριο 1: Κατάργηση της Υφιστάμενης Εισόδου επί της Λ. Θηβών. 

Σενάριο 2: Διαμόρφωση Εισόδου επί τη Λ. Θηβών. 

Σημειώνεται δε, όπως προκύπτει και από την μελέτη ότι και για τα δύο (2) εναλλακτικά σενάρια 

εφαρμογής αντιθορυβικού πετάσματος, «πιστοποιείται η τήρηση των θεσμοθετημένων ορίων 

καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του μέτρου άμβλυνσης του θορύβου 

δεδομένου ότι παρατηρείται σημαντική μείωση της στάθμης θορύβου ίση περίπου με 13 dB(A) 

για όλους τους δείκτες θορύβου». Επίσης «Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) 

περιπτώσεις εναλλακτικών σεναρίων εφαρμογής αντιθορυβικού πετάσματος τα αποτελέσματα 

δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές στην πρόσοψη του υπό εξέταση ευαίσθητου 

δέκτη». 

Άποψη της υπηρεσίας είναι να μην καταργηθεί η υφιστάμενη είσοδος τη Λ. Θηβών αλλά να 

διαμορφωθεί σύμφωνα με την διάταξη του προτεινόμενου σεναρίου 2 (βλέπε σελ. 47 σχετικής 

μελέτης) & 

Β) Λήψη απόφασης ανάθεσης υπηρεσιών στατικής επάρκειας, ελέγχων θεμελίωσης, 
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ανεμοπίεσης και λοιπών προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή κατασκευή των 

ηχοπετασμάτων την οδική ασφάλεια κλπ σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, 

καθόσον η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δε διαθέτει, το απαιτούμενο εξιδεικευμένο 

προσωπικό και οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από τις -σχετικές για τα 

θέματα αυτά- αρμόδιες υπηρεσίες.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

 

     Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει  

1. Το σενάριο 2: Διαμόρφωση Εισόδου επί τη Λ. Θηβών  που προτείνει η Ειδική Ακουστική 

Μελέτη Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο 

Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) 

Σημειώνεται δε, όπως προκύπτει και από την μελέτη ότι και για τα δύο (2) εναλλακτικά σενάρια 

εφαρμογής αντιθορυβικού πετάσματος, «πιστοποιείται η τήρηση των θεσμοθετημένων ορίων 

καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του μέτρου άμβλυνσης του θορύβου 

δεδομένου ότι παρατηρείται σημαντική μείωση της στάθμης θορύβου ίση περίπου με 13 dB(A) 

για όλους τους δείκτες θορύβου». Επίσης «Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) 

περιπτώσεις εναλλακτικών σεναρίων εφαρμογής αντιθορυβικού πετάσματος τα αποτελέσματα 

δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές στην πρόσοψη του υπό εξέταση ευαίσθητου 

δέκτη». 

 Άποψη της υπηρεσίας είναι να μην καταργηθεί η υφιστάμενη είσοδος τη Λ. Θηβών αλλά 

να διαμορφωθεί σύμφωνα με την διάταξη του προτεινόμενου σεναρίου 2 (βλέπε σελ. 47 

σχετικής μελέτης) & 

2. Την ανάθεση υπηρεσιών στατικής επάρκειας, ελέγχων θεμελίωσης, ανεμοπίεσης και λοιπών 

προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή κατασκευή των ηχοπετασμάτων την 

οδική ασφάλεια κλπ, σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως ισχύει, με εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθόσον η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δε διαθέτει, το απαιτούμενο εξιδεικευμένο 

προσωπικό και οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από τις -σχετικές για 

τα θέματα αυτά- αρμόδιες υπηρεσίες. 

Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 
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3852/2010. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                             Τα Μέλη 

Φερεντίνος Γ., Φραγκάκης Γ.,       

Γκιόκα – Λιόση Σ., Γκόγκος Κ.,  

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Κουμαραδιός Γ. 
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