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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα,

Τηλ. 210-3243 427 Φαξ 210-3251 620

Θέμα : Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 

21η/04/2020, στο πλαίσιο της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης «Παραγωγή Τρισδιάστατου Μοντέλου της Βόρειας Πτέρυγας των 

Προπυλαίων».

Σχετ. 1. Το με αρ. πρωτ. εισερχ.  178543/20.04.2021 έγγραφο

2. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 181014/21.04.2021 έγγραφο

1ο Διευκρινιστικό Ερώτημα (αρ. πρωτ. εισερχ.  178543/20.04.2021)

«Σε εφαρμογή της δυνατότητας παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχεται βάσει της 

παρ. 2.3 της Διακήρυξης, παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν η αναφερόμενη στην παρ. 19.2.β 

απαίτηση για «τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένες συμβάσεις εκπόνησης παρόμοιας με την υπό 

ανάθεση μελέτης κατά την τελευταία πενταετία» καλύπτεται και στην περίπτωση που οι συμβάσεις 

δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, αλλά έχει γίνει τμηματική παραλαβή για μέρος του 

συμβατικού αντικειμένου.»

2ο Διευκρινιστικό Ερώτημα (αρ. πρωτ. εισερχ.  181014/21.04.2021)

«19.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, β) : Στην περίπτωση όπου η προσκομιζόμενη σύµβαση 

βρίσκεται εν ισχύ αλλά περιλαµβάνει δύο ή περισσότερα διακριτά στάδια µε διαφορετικό 

αντικείµενο µελέτης επί συγκεκριµένου µνηµείου, για τα οποία οι συµβατικές υποχρεώσεις ορίζουν 

τµηµατικές παραδόσεις ανά στάδιο, γίνεται δεκτή η βεβαίωση που αναφέρεται αποκλειστικά στο 

σχετικό µε τον διαγωνισµό στάδιο και πιστοποιεί ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως?»

 Έχοντας υπόψιν τα έκτακτα  μέτρα  που  έχουν  ληφθεί τους τελευταίους  δεκατέσσερις μήνες, για  

την  πρόληψη  της  εξάπλωσης  του COVID-19, το γεγονός ότι η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 

αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί, ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 
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και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο 

ποιότητας, διευκρινίζεται ότι :

Τμήμα σύμβασης, το οποίο αποτελεί διακριτή τμηματική παράδοση 

και 

 είναι μελέτη τρισδιάστατης σάρωσης κηρυγμένου μνημείου στην οποία περιλαμβάνεται και 

η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του μνημείου με φωτογραφική υφή 

ή

 είναι μελέτη δημιουργίας τρισδιάστατου μοντέλου κηρυγμένου μνημείου με φωτογραφική 

υφή με χρήση λογισμικών που στηρίζονται στη μεθοδολογία Image Based Modeling 

και  

 έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, όπως αυτό πιστοποιείται από το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, 

αποδεικνύει  την απαιτούμενη  τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου της 

παρ. 19.2.β της διακήρυξης. 

Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Βασιλική Ελευθερίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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