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Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
N. Πιατίδου
213 - 130.89.72
210 - 130.83 92
n.piatidou@yme.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 57332/4819

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών ακουστικής μελέτης για την εύρεση
ηχομονωτικών λύσεων και αποκατάσταση του θορύβου.
ΣΧΕΤ: 1. Το υπ. αριθμ. 184877/17/06.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το υπ’ αριθμ. 55265/4668/18-07-2018 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, σύμφωνα με τα οποία μετά από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στο κτίριο του Υπ.Υ.Με., Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε στο Δήμο Παπάγου, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου από τον
μηχανολογικό εξοπλισμό κλιματισμού/εξαερισμού του κτιρίου κατά 6,10dB (A), η Διεύθυνση
Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα
προβεί στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ακουστικής μελέτης εύρεσης
ηχομονωτικών λύσεων και αποκατάστασης του θορύβου.
Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής
Υπηρεσιών

Οικονομοτεχνική μελέτη εύρεσης ηχομονωτικών
λύσεων και αποκατάστασης του θορύβου.
Σκοπός της μελέτης είναι η εύρεση της κατάλληλης
λύσης για την βέλτιστη μείωση του μεταδιδόμενου
θορύβου στην ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη με
βάση το π.δ. 1180/81, από τα δύο κλιματιστικά
μηχανήματα μάρκας TRANE που βρίσκονται κοντά
στα όρια της ιδιοκτησίας του Υπ.Υ.Με. επί της οδού
Τσιγάντε.

Παραδοτέα

Τεχνική Έκθεση με προδιαγραφές ηχομόνωσης,
σύμφωνα με τα κάτωθι:
Α. Βελτιώσεις/επεμβάσεις επί της υφιστάμενης
ηχομονωτικής κατασκευής.
Η μελέτη θα υπολογίζει την εκτιμώμενη απόδοση
(ηχοµείωση) που θα επιφέρει η συγκεκριμένη λύση και
θα εισηγείται μέτρα μείωσης του επίπεδου του θορύβου
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κάτω από 50dB.
Η μελέτη θα καθορίζει τα συγκεκριμένα υλικά που
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και εν γένει τις βασικές
κατασκευαστικές δομές.
Β. Μελέτη κατασκευής νέου ηχομονωτικού
κλωβού
Η μελέτη θα καθορίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό της
κατασκευής, τη γεωμετρία της, συγκεκριμένα υλικά
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και εν γένει τις
βασικές κατασκευαστικές δομές.
Στο κόστος περιλαμβάνονται οι αυτοψίες κατά τις
οποίες θα διενεργηθούν
οι απαιτούμενες
µμετρήσεις.
Χρόνος παράδοσης

εντός 30 ημερολογιακών ημερών από
ημερομηνία λήψης της απόφαση ανάθεσης.

Κωδικός CPV

71313200-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα
της ηχομόνωσης και ακουστικής

Προϋπολογισμός Χωρίς
ΦΠΑ

800,00€

Φ.Π.Α. 24%

192,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

992,00€

Χρηματοδότηση

Π.Δ.Ε., Ε.Ε 2014ΣΕ57100008

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

την

- στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gr και www.ggde.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Τμήμα Α

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛ. ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

