
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«Τοπογραφική αποτύπωση και αποτύπωση κτισμάτων» 

στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο  
«Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.2.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “LIVING HISTORY, LIVING NATURE II”  
 

Σας ανακοινώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας προτίθεται να αναθέσει τη μελέτη με τίτλο 
«Τοπογραφική αποτύπωση και αποτύπωση κτισμάτων», προϋπολογισμού 13.500,00 με Φ.Π.Α. Η 
μελέτη αποτελεί παραδοτέο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο 
«Ωρίμανση του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», μεταξύ του Δήμου 
Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, η οποία 
εντάσσεται στην πράξη «Living history, Living nature II» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» με με 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και 
από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25% για την ελληνική πλευρά. Προβλέπεται η εκπόνηση 
οριζοντιογραφίας της περιοχής του Κάστρου (σε κλίμακα 1:500 και 1:200) με ισοϋψείς και 
τοποθέτηση των κτισμάτων και των κτηριακών υπολειμμάτων, τα οποία θα τεκμηριωθούν 
σχεδιαστικά σε κλίμακα που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Θα χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87.  Επιπλέον τα κτίσματα και τα κτηριακά υπολείμματα θα αποτυπωθούν 
και σε μεγαλύτερες κλίμακες (1:50 και 1:20) με φωτογραμμετρικές μεθόδους σε ακρίβεια εκατοστού, 
με την παραγωγή ορθοεικόνων, για την άμεση και λεπτομερή σχεδιαστική απόδοση των όψεών τους. 
Η μελέτη θα παραδοθεί σε τουλάχιστον τέσσερα αντίτυπα (ένα εκ των οποίων θα παραδοθεί στο8 
Δήμο Αλμωπίας) και θα ακολουθεί τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος «Ελλάδα - πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». 
Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να εκτελέσει την 
παραπάνω μελέτη, διαθέτει μελετητικό πτυχίο στη κατηγορία “16 Μελέτες Τοπογραφίας”, 
αποδεδειγμένη εξειδίκευση (επιθυμητός σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος) και εμπειρία στις 
αποτυπώσεις μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και έργων αποκατάστασης, όπως καταθέσει σχετική 
προσφορά, με συνημμένη έγκυρη ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μέχρι την τις 
29/12/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ, στο Πρωτόκολλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας 
(Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 58200, Έδεσσα). 
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει προϋπολογισθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Αλμωπίας, στα πλαίσια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης. Η 
ανάθεση υλοποιείται με βάση την κείμενη νομοθεσία εκτέλεσης αρχαιολογικών μελετών και 
εργασιών και το άρθρο 37, παράγραφο 1 του Ν. 4320/19-3-2015 «Υλοποίηση Αρχαιολογικών Έργων 
δι’ Αυτεπιστασίας στο ΕΣΠΑ 2007-2013- Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις». Ο ανάδοχος θα υπόκειται σε 
όλες τις σχετικές δεσμεύσεις εκπόνησης μελετών προς δημόσιο φορέα.  
Ημερομηνία λήξης της σύμβασης έχει οριστεί η 31η Μαΐου 2016.  
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Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας (με 
αποδεικτικό τοιχοκόλλησης), στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλμωπίας. Όλες οι αναρτήσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τουλάχιστον πέντε -5- 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων . 
Συνημμένη του παρόντος είναι η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο «Ωρίμανση 
του έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Κάστρου της Χρυσής», μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας.  
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