
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των ορίων κατά την έννοια της περ. 28 της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016)

1. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει την ανάθεση της 
μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον 
Παρθενώνα και Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων Αρχιτεκτονικών Μελών του 
Παρθενώνα και Διάσπαρτων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 319.386,77 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ. 
2. Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στην κατηγορία : 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΑΜΟΙΒΗ(€)

71351811-1 
(Τοπογραφικές  

μελέτες 
αρχαιολογικών 

χώρων)
71355100-2

(Φωτογραμμετρικές 
υπηρεσίες)

16 ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 277.727,63

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 41.659.14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 319.386,77

Επίσης προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 1 (%) σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.

3. Η προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 05.12.2022
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , A/A 193675.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ-Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη 
σύναψη Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων κατά την έννοια της περ. 28 της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Πληροφορίες : Διονυσία Μαυρομάτη, τηλέφωνο 210 3243427, e-mail: 
ysma@culture.gr. 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των  προσφορών έχει οριστεί η 23.1.2023  
και ώρα 12.00 το μεσημέρι. 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:ysma@culture.gr


5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται 
ανωτέρω και όπως αναλυτικά  ορίζεται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης.
6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό 
διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 
του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία  στην 
κατηγορία μελέτης 16. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
7. Κάθε προσφέρων απαιτείται επίσης να διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, 
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) ίσο ή ανώτερο 
των 270.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση θα  
καλύπτεται  αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
8. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
(α) Τουλάχιστον ένα (1) μελετητή δωδεκαετούς (12ετούς) εμπειρίας στην αντίστοιχη 
κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05  και (β) Ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα όπως αυτή  ορίζεται στο άρθρο 19.3 της Διακήρυξης.
9. Κάθε προσφέρων πρέπει να εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 71/2019, 
πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό. Τα πεδία εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να 
καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης. Ήτοι εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και 
φωτογραμμετρίας.
Σε περίπτωση ένωσης η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα 
τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται 
το αργότερο έως 31/10/2025 
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 6.388,00  € ευρώ και ισχύος τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών από την ημέρα 
λήξης υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
12. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο  Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό 
ΟΠΣ ΤΑ 5150192  και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Π.Δ.Ε. - Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  ΣΑΤΑ 014 με κωδ. 2021ΤΑ01400001 
13. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά» μόνο βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αθήνα, Δεκέμβριος 2022

Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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