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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο 

Ταχ. Κώδικας: 71307  

Πληροφορίες: Διάκονος Γεώργιος Γεράκης 

Τηλέφωνο: 2810 320931 

Φαξ: 2810326759 

Email: iakritisemi@gmail.com  

Ηράκλειο, 24/09/2020 

Αρ. Πρωτ.: 159/24-09-2020 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης 

«Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ως Δικαιούχος 4 της πράξης.   

Τόπος Διαγωνισμού 
Χρόνος υποβολής 

δικαιολογητικών 

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο    

Κατακύρωσης 

Προϋπ/σμός 

Δαπάνης 

Γραφεία Επικοινωνιακού 

και Μορφωτικού 

Ιδρύματος Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης 

Αλκιβιάδου 6, Τ.Κ. 

71307, Ηράκλειο, Κρήτη 

Ημ/νία 08/10/2020 Ημ/νία 08/10/2020 
Πλέον 

συμφέρουσα από 

οικονομικής 

άποψης προσφορά 

βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας 

τιμής 

57.862,90€  

πλέον ΦΠΑ Ημέρα Πέμπτη Ημέρα Πέμπτη 

Ώρα 11:00 Ώρα 12:00 

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (εφεξής ΕΜΙ-ΙΑΚ), έχοντας υπόψη: 

▪ τον από την 12/02/1997 εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό  βάσει του οποίου λειτουργεί, 

▪ Τον από 24/02/2020 εγκεκριμένο «Κανονισμό συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του 

Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης». 

▪ Την υπ' αριθ. 11/23-09-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό 

mailto:iakritisemi@gmail.com
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Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης ως Δικαιούχος 4 της πράξης. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης 

των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 που έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ως Δικαιούχος 4, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη 

σχέση ποιότητας - τιμής.  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 57.862,90€ πλέον Φ.Π.Α. (57.862,90€ + 13.887,10€ ΦΠΑ 24% = 

71.750,00€). Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος» 

2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της 

Ελλάδας και της Κύπρου.  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου ορίζεται έως την 01/03/2021 ή το τέλος της 

Πράξης εφόσον αυτή παραταθεί. 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους 

πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις 

και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να 

θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως 

ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την 

έκταση  της υπηρεσίας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της 

Αναθέτουσας ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

Προσφερόντων. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

περιέχουν όρους αντίθετους προς τη Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 

απορρίπτονται. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής με 

την επωνυμία Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που εδρεύει στην οδό 

Αλκιβιάδου 6 του Δήμου Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. 
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Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί τους, με απόδειξη, την προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά που ζητούνται έως την Πέμπτη 

08/10/2020 και ώρα 11:00 στην παρακάτω διεύθυνση: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Αλκιβιάδου 6, 71307, Δήμος Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης 

Η προσφορά μπορεί, με ευθύνη του υποψηφίου, να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 

courier που θα απευθύνεται στο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην 

ίδια παραπάνω διεύθυνση και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις.  

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, αλλά έφθασαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

▪ Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

▪ Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αλκιβιάδου 6, 71307, Δήμος Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας 

Κρήτης) 

▪ Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

▪ Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail). 

Μέσα στον κυρίως φάκελο, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Β. 

Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για 

διευκόλυνση της Επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 

μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα 

ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή  συμπλήρωση αφορά µόνο  

στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή 

συμπλήρωσης, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση και σήμανση του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 

προς το περιεχόμενό τους και δεν προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά 

της παρούσας διακήρυξης. 

Το σώμα της Διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης (https://emi.iak.gr/) 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα µε τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Υπόδειγμα πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Υπεύθυνη Δήλωση  

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από τον 

Διάκονο Γεώργιο Γεράκη, Γενικό Γραμματέα του Eπικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο τηλ. 2810 320931 και στο email: iakritisemi@gmail.com  

Ο Προέδρος του ΔΣ 

 

 

 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Υπέρτιμος και Έξαρχος Ευρώπης  

Ειρηναίος 

https://emi.iak.gr/
mailto:iakritisemi@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Αναθέτουσα 

Ως Αναθέτουσα Αρχή για την εν λόγω πρόκληση ορίζεται το ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

2 Τίτλος προμήθειας 

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της 

πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 

3 Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 57.862,90€ πλέον Φ.Π.Α. (57.862,90€ + 13.887,10€ ΦΠΑ 24% = 

71.750,00€). 

4 Χρηματοδότηση 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας 

και της Κύπρου. 

5 Αντικείμενο διαγωνισμού  

Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων 

του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.  

Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία των πιο ικανών και αποτελεσματικών υποδομών και 

προϋποθέσεων, ψηφιακών κυρίως αλλά και άλλων, για τη συνεχιζόμενη προστασία, μελέτη, 

καταγραφή, αποτύπωση, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής, πολιτιστικής και πνευματικής 

κληρονομιάς που αποθησαυρίστηκε στις Κιβωτούς της Ιεράς Παραδόσεως των δύο μεγαλονήσων, τις 

Εκκλησίες της Κύπρου και της Κρήτης. Μέσα από την εν λόγω Πράξη θα δημιουργηθεί μία ψηφιακή 

υπηρεσία η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος των δύο 

πλοηγών Μητροπόλεων. Η δημιουργία της ψηφιακής υπηρεσίας και η σημασία της αποτυπώνεται και 

στη διάρθρωση των πακέτων εργασίας της Πράξης τα οποία κατανέμονται σε τρία βασικά τμήματα: 

σχεδίαση, ψηφιοποίηση και εμπλουτισμό. 

Το αντικείμενο που πραγματεύονται τα πακέτα εργασίας στα οποία αφορά η παρούσα διακήρυξη 

συνοπτικού διαγωνισμού έχει ως ακολούθως: 
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▪ ΠΕ3: Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών υποδομών  

▪ ΠΕ4: Ψηφιοποίηση εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς 

▪ ΠΕ5: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

▪ ΠΕ6: Εμπλουτισμός ψηφιακής υποδομής 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εντάσσεται η εκτέλεση των παρακάτω επιμέρους παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6, όπως αυτά ορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Σημειώνεται ότι ο 

Ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στις επίσημες συναντήσεις του έργου σε Ελλάδα και Κύπρο σε 

περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ τυχόν κόστη για τη διοργάνωση των 

σεμιναρίων (π.χ. ενοικίαση αίθουσας με Η/Υ) βαραίνει αποκλειστικά εκείνον. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.4.3.: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει και να εποπτεύσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

προβλέπεται να υλοποιήσει το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.3.4.3 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Συγκεκριμένα, στο 

πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου το ΕΜΙΙΑΚ σε συνεργασία με τον Κύριο Δικαιούχο του έργου, την Ιερά 

Μητρόπολη Λεμεσού (Ι.Μ.Λ.):  

▪ θα συνεργαστεί με σκοπό τη δοκιμαστική χρήση των συστημάτων τεκμηρίωσης πολιτισμικής 

πληροφορίας που υλοποιούνται από λοιπούς εταίρους. 

▪ θα προβεί σε δοκιμαστικό έλεγχο των πρωτόλειων εκδόσεων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό 

προβλημάτων για το ΕΜΙΙΑΚ, τα οποία θα αποτυπώνονται σε τεχνικές αναφορές προς 

ενημέρωση της Ι.Μ.Λ., η οποία θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί τα προβλήματα. 

▪ θα καταγράψει αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και τις λύσεις που θα προκύψουν για την 

περίπτωση της Κρήτης. 

Παραδοτέο του αναδόχου θα είναι μια τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

προαναφερόμενων ενεργειών. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4.1.: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.4.4.1. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης για το Π.4.4.1. Στόχος του παραδοτέου είναι να 

καθοριστούν τα διάφορα επίπεδα μνημείων και συνόλων τα οποία πρόκειται να ψηφιοποιηθούν για το 

ΕΜΙΙΑΚ, με βάση τις παραμέτρους που ρυθμίζουν τις μεθόδους ψηφιοποίησης, όπως συντονίζονται από 

τον επικεφαλής εταίρο στο παραδοτέο 4.1.1. Ειδικότερα, θα καταγραφούν τα παρακάτω: 

▪ Η σειρά αποτύπωσης του πολιτισμικού πλούτου (χώρος ή κειμήλια) που διαθέτει το ΕΜΙΙΑΚ 

(Ποιο αντικείμενο προς ψηφιοποίηση είναι σημαντικότερο; Ποια είναι τα κριτήρια καθορισμού 

των σημαντικότερων αντικειμένων προς ψηφιοποίηση;) 
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▪ Σε ποιο βαθμό χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί το πολιτισμικό απόθεμα; (Πόσο πυκνή ή διευρυμένη 

πρέπει να είναι η γεωμετρική ή άλλη πληροφορία που θα συγκεντρωθεί και τι θα βοηθήσει τη 

λήψη των αποφάσεων;) 

▪ Πόσος χρόνος απαιτείται να δαπανηθεί για την ψηφιοποίηση, συνυπολογίζοντας την 

σημαντικότητα του πολιτισμικού αποθέματος; 

Στόχος του συγκεκριμένου παραδοτέου είναι η εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης της 

σημαντικότητας του πολιτισμικού αποθέματος (χώρου και κειμηλίων) που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί, 

με παράλληλη αξιολόγηση των διατιθέμενων μεθόδων ψηφιοποίησης που διατίθενται για αυτόν τον 

σκοπό. Κάποιες παράμετροι που ρυθμίζουν τις μεθόδους ψηφιοποίησης είναι η ακρίβεια της 

αποτύπωσης, η πληρότητα, η επαναληψιμότητα των μετρήσεων, η εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια 

των μετρήσεων, που κατ’ανάγκην επηρεάζουν τον όγκο εργασιών αποτύπωσης και επακόλουθης 

επεξεργασίας,  τον χρόνο και το κόστος αποτύπωσης. 

Η απαιτούμενη ευκρίνεια και ακρίβεια ψηφιοποίησης ενός μνημείου ή αντικειμένου αναμένεται να 

καθοριστεί από πιθανές παραμέτρους όπως είναι ενδεικτικά η ιδιαιτερότητα του μνημείου, η θέση του, 

η ιστορικότητα του, η  χρήση του, η κατάσταση συντήρησής του και φυσικά οι πιθανοί κίνδυνοι που 

αυτό διατρέχει. 

Ανάλογα με το επίπεδο ψηφιοποίησης του κάθε μνημείου θα γίνεται η επιλογή του κατάλληλου 

εξοπλισμού που απαιτείται για τις προδιαγραφές του δεδομένου επιπέδου ψηφιοποίησης.  

Να σημειωθεί ότι μετρήσεις σε ένα επίπεδο μεγάλης κλίμακας (άρα και μεγαλύτερης ακρίβειας) μπορεί 

να «συμπιεστούν» σε επίπεδο μικρότερη κλίμακας (μικρότερη ακρίβεια), ενώ το αντίθετο δεν είναι 

εφικτό. Το επίπεδο ψηφιοποίησης του μνημείου αναμένεται να καθοριστεί από τη σημασία του, την 

ιστορικότητα του, τη χρήση και, φυσικά, τους πιθανούς κινδύνους που αυτό διατρέχει, σε συνεργασία 

με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 

Παραδοτέο του Αναδόχου αποτελεί μια τεχνική έκθεση όπου θα περιέχεται η ανάλυση, η μεθοδολογία 

και ο προσδιορισμός προδιαγραφών ψηφιοποίησης των επιλεγμένων μνημείων και κειμηλίων.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4.2.: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.4.4.2. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Η ψηφιακή αποτύπωση πολιτισμικού/ιστορικού 

χώρου θα υλοποιηθεί βάσει των προδιαγραφών, υιοθετώντας συνδυασμό των αναφερόμενων τεχνικών 

για τα εκκλησιαστικά μνημεία και αντικείμενα του ΕΜΙΙΑΚ, βάσει κοινών προδιαγραφών με την Ι.Μ. 

Λεμεσού. 

Ψηφιοποίηση ενός μνημείου ορίζεται η ακριβής αποτύπωση και καταγραφή των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του με τρόπο ώστε να αναπαρίσταται αξιόπιστα η γεωμετρική μορφή και θέση του 
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στο χώρο, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (τη στιγμή της ψηφιοποίησης). Η διαδικασία της 

ψηφιοποίησης εντάσσεται στις γενικότερες σύγχρονες αντιλήψεις και διαδικασίες προστασίας και 

ανάδειξης των μνημείων. 

Διαδικασίες όπως η εξαντλητική τεκμηρίωση, η δημιουργία μητρώου και αρχείου μνημείων, η 

αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων και η διεπιστημονική προσέγγιση είναι μερικές από τις αρχές που 

διέπουν την διαδικασία της ψηφιοποίησης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης των μνημείων. 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση του μνημείου ή του συνόλου αφορά στον προσδιορισμό και καταγραφή της 

θέσης του, την πραγματική και υπάρχουσα μορφή του μνημείου κατά τη στιγμή της αποτύπωσης, η 

αποτύπωση του σχήματος και του μεγέθους σε τρεις διαστάσεις. Σύγχρονες μελέτες ακόμη λαμβάνουν 

υπόψη και την τέταρτη διάσταση –αυτή του χρόνου – αναφορικά με τις διαδικασίες αποτύπωσης του 

χώρου. 

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι αποτύπωσης ενός μνημείου διακρίνονται σε απλές τοπομετρικές μεθόδους, 

σε τοπογραφικές μεθόδους, σε φωτογραμμετρικές μεθόδους και στην σάρωση των μνημείων. 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω τεχνικές συνήθως συνδυάζονται μεταξύ τους με βάση τις ιδιαιτερότητες 

των μνημείων και των συνόλων. 

Οι τοπομετρικές μέθοδοι δύναται να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις και η 

πολυπλοκότητα του αντικειμένου αλλά και η ακρίβεια σχεδιασμού το επιτρέπει. Στις υπόλοιπες 

μεθόδους, η τεχνική αποτύπωσης στηρίζεται στις άμεσες μετρήσεις μηκών και γωνιών ή μετρήσεις σε 

φωτογραφίες. Η επιλογή της μεθόδου στηρίζεται και σε όρους εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου. 

Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί ότι μια αποτύπωση μεγάλης ακριβείας (μεγαλύτερο κόστος) μπορεί να 

είναι και η οικονομικότερη μέτρηση με την έννοια ότι πληροί τις προδιαγραφές αποτύπωσης και έχει 

την μεγαλύτερη ωφέλεια. 

Στην παρούσα Πράξη θα γίνει συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών σε συγκεκριμένο αριθμό 

εκκλησιαστικών μνημείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η αποτύπωση θα γίνει σε διαφορετικά 

επίπεδα ευκρίνειας και ακρίβειας, όπως αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω, αλλά δεν 

αποτελούν δέσμευση για τις τελικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν (μπορεί να υπάρχουν 

ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι μέχρι τότε) αλλά αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την 

τεχνική έκθεση του Μοντέλου Ιεραρχικής Ψηφιοποίησης (Παραδοτέο 4.4.1): 

▪ Σε πρώτο επίπεδο (επίπεδο μηδέν), όλα τα μνημεία σε οποιαδήποτε μορφή ή χρήση θα γεω-

εντοπιστούν και θα χαρτογραφηθούν στο περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Ο προσδιορισμός της θέσης θα γίνει είτε μέσω της αναζήτησης του φύλλου/σχεδίου και 

τεμαχίου με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας ή, όπου απαιτείται, με τη χρήση δορυφορικών 

συστημάτων πλοήγησης (GPS). 

▪ Σε δεύτερο επίπεδο θα γίνει φωτογραφική αποτύπωση των μνημείων με τη χρήση αυτόνομων 

συστημάτων πλοήγησης ή/και επιτόπιων φωτογραφιών. Η αποτύπωση θα συνδυαστεί με 
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επιτόπιες μετρήσεις από Ολοκληρωμένο Γεωδαιτικό Σταθμό ή GPS. Η χρήση του οργάνου θα 

γίνει τόσο για την ίδρυση μια πολυγωνομετρικής όδευσης όσο και για την μέτρηση και τον 

προσδιορισμό των επίγειων σημείων ελέγχου. Οι φωτογραφίες σε κατοπινό στάδιο θα 

αποτελέσουν μέρος της φωτογραμμετρικής διαδικασίας έτσι ώστε να είναι σε θέση ο τελικός 

χρήστης να μπορεί να ανακατασκευάσει την τρισδιάστατη πληροφορία του μνημείου σε 

μεταγενέστερο χρόνο.  

▪ Σε τρίτο επίπεδο θα γίνει η επιλογή κάποιων μνημείων για την σάρωση τους με τη χρήση laser 

scanner ή/και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης μεγάλης κλίμακας. Ο τρισδιάστατος σαρωτής 

laser παρέχει ταχύτητα και ευκολία στην αποτύπωση στο πεδίο και δημιουργεί ένα "νέφος 

σημείων" (pointcloud) αποτυπώνοντας πολύ πυκνά διακριτά σημεία της επιφάνειας του 

αντικειμένου. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή αρκετών σημείων (500.000 

σημεία/sec) με τρισδιάστατη πληροφορία.  Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με 

τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική 

πραγματικότητα». Από το πρωτογενές νέφος σημείων μπορεί να προκύψουν άλλα παράγωγα 

όπως οριζόντιες, κατακόρυφες τομές, όψεις, ορθοφωτογραφίες, τρισδιάστατα ψηφιακά 

μοντέλα DTM, DSM κ.τ.λ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τεχνική έκθεση, ψηφιακό υλικό και υλικό τεκμηρίωσης από 

ψηφιακές αποτυπώσεις χώρων του ΕΜΙΙΑΚ μέχρι το επίπεδο 3. Τα παραπάνω θα αφορούν 25 μνημεία 

από το σύνολο των προεπιλεγμένων μνημείων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1.: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.5.4.1 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Το ΕΜΙΙΑΚ βάσει των προδιαγραφών έχει ιδιαίτερη 

ευθύνη πάνω στην καταγραφή και διατύπωση του μεθοδολογικού ίχνους η οποία θα γίνεται σε τακτική 

βάση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση του μεθοδολογικού ίχνους, τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού και τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με το παρόν 

παραδοτέο. Σκοπός του Μεθοδολογικού Ίχνους είναι: 

▪ η καταγραφή των πεπραγμένων της Πράξης, 

▪ η καταγραφή του τρόπου και των λόγων πραγματοποίησης των παραπάνω, 

▪ η καταγραφή των όσων βοήθησαν και καθοδήγησαν την υλοποίηση της Πράξης, 

▪ η καταγραφή των τρόπων επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν και 

▪ η παραγωγή του ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα επιτρέψει την διεύρυνση στο 

υπόλοιπο των Εκκλησιών των δύο νήσων. 

Το Μεθοδολογικό Ίχνος αποτελεί τον ουσιαστικό καταστατικό χάρτη/ημερολόγιο λειτουργίας της 

Πράξης και νοείται ως ένα πολύτιμο κληροδότημα προοριζόμενο για το υπόλοιπο των νησιωτικών 

Εκκλησιών που εγγυάται την συνέχεια και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης πέραν των 

ορίων υλοποίησής της. Το Μεθοδολογικό Ίχνος έχει σαν στόχο αφενός την εξυπηρέτηση της ίδιας της 
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Πράξης μέσα από την συνεκτική και συντονισμένη καταγραφή της διαδρομής της σε όλα τα πεδία, τα 

παραδοτέα και τις δράσεις που αυτή περιλαμβάνει, με σαφή εστίαση στην επίλυση των προβλημάτων 

που ανέκυψαν στην πορεία της και αφετέρου την εξασφάλιση ασφαλών και δοκιμασμένων όρων για 

την συνέχιση του έργου της διαχείρισης, καταγραφής και ψηφιοποίησης του πολιτισμικού αποθέματος 

πέραν των ορίων υλοποίησης της Πράξης.  

Το παραδοτέο αυτό συμπεριλαμβάνει, εκτός από λεπτομερείς αναφορές σε ζητήματα που αφορούν την 

πορεία της Πράξης, μια εποπτική θεώρηση της διαχείρισης και του συντονισμού της Πράξης. Η Πράξη 

δε συνιστά απλά μια σύνθεση των παραδοτέων της αλλά χρειάζεται κανείς να ανατρέχει συνεχώς στα 

στοιχεία του βασικού της σκοπού για να την οργανώνει και να τη συντονίζει.  

Οι πλοηγοί εταίροι (ΙΜΛ και ΕΜΙΙΑΚ), υπό τον συντονισμό της ΙΜΛ, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την 

καταγραφή και διατύπωση του Μεθοδολογικού Ίχνους και θα αποκτήσουν εξειδικευμένο προσωπικό 

με εμπειρία στην αποτύπωση επιστημονικών διαδικασιών και στην διδασκαλία, προκειμένου να 

καταγράφει και να επιμελείται το μεθοδολογικό ίχνος σε τακτική βάση, μαζί με τον επικεφαλής 

συντονιστή εκάστης ομάδας των Πλοηγών,  καθότι κατεξοχήν εκείνες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την 

τήρηση αυτού του αρχείου. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τεκμήρια παρακολούθησης του Μεθοδολογικού Ίχνους (αναφορές, 

καταγραφές), τεχνική έκθεση εφαρμογής Μεθοδολογικού Ίχνους και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.2.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΕΩΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π. 5.4.2 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Στο πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την ανάπτυξη Β’ που περιλαμβάνει την υλοποίηση, τον έλεγχο και 

την βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών από τις ομάδες έργου των Πλοηγών εταίρων (ΙΜΛ και ΕΜΙΙΑΚ) 

σε καταχωρήσεις πολιτισμικών αντικειμένων και αρχείου. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, ο Ανάδοχος 

αναμένεται να συνεργαστεί με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Θα συγκεντρώσει, λοιπόν, τα 

αποτελέσματα και θα συντάξει μια τεχνική έκθεση με καταγραφή της εμπειρίας των μεθοδολογιών 

καταχώρησης αντικειμένων και αρχείου με ειδική αναφορά στο ευπαθές και ευρύ χάρτινο αρχείο. Για τον 

εν λόγω σκοπό, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει και τον ειδικό εξοπλισμό που θα εξασφαλιστεί στο 

πλαίσιο του έργου. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ιδίου παραδοτέου ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει έξι (6) σεμινάρια 
εκπαίδευσης και μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της Καταχώρησης Πολιτισμικής Πληροφορίας 
στην ΒΔ σε: 

▪ Εθελοντές με μεσαίο επίπεδο κατάρτισης και, 

▪ Εθελοντές αρχάριους στις διαδικασίες ψηφιοποίησης. 
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Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύεται μέσα από τις κοινές διαδικασίες εκμάθησης μεθοδολογιών και ο 
διασυνοριακός χαρακτήρας του έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του έργου και τα ίδια τα σεμινάρια θα βιντεοσκοπούνται προκειμένου να αναρτηθούν και εκείνα στο 
διαδίκτυο.  

Επιπλέον, δίδεται και η ανάλυση για την ανάγκη χρόνου εργασίας των συναντήσεων στο πλαίσιο του 
παραδοτέου 5.4.2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Προετοιμασία σεμιναρίων εξειδικευμένων εθελοντών 
στην καταχώρηση πληροφορίας και στη χρήση της 
βάσης δεδομένων. 

24 0,21239 3 0,64 

Προετοιμασία σεμιναρίων σε εθελοντές με μεσαίο 
επίπεδο κατάρτισης.  

12 0,10619 6 0,64 

Διεξαγωγή σεμιναρίων σε εθελοντές.  12 0,10619 6 0,64 

ΣΥΝΟΛΟ 1,91 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει: 

▪ Τεχνική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών 
καταχώρησης πολιτισμικών αντικειμένων και αρχείου από τις ομάδες έργου των πλοηγών εταίρων 
(ΙΜΛ και ΕΜΙΙΑΚ). 

▪ Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων, αναρτημένο στην ιστοσελίδα, και να πραγματοποιήσει σε 
συνεργασία με την  ΕΜΙΙΑΚ έξι (6) σεμινάρια εκπαίδευσης και μετάδοσης δεξιοτήτων για το 
αντικείμενο της καταχώρησης πολιτισμικής πληροφορίας στην ΒΔ σε εθελοντές του ΕΜΙΙΑΚ και της 
Ι.Μ.Λ. για αρχάριους και μεσαίου επιπέδου.  

▪ Τεκμήρια υλοποίησης σεμιναρίων (παρουσιολόγιο, εκπαιδευτικό υλικό, ατομικές ασκήσεις, 
βιντεοσκοπήσεις, φύλλα αξιολόγησης) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.3.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.5.4.3 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Σκοπός του παραδοτέου είναι να καταγραφεί η 

μεθοδολογία ψηφιοποίησης μνημείων και συνόλων και η ένταξή τους σε συστήματα Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών, με στόχο, η εν λόγω μεθοδολογία, να αποτελέσει πρότυπο και για τις 

υπόλοιπες Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης.  
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Η μεθοδολογία αναμένεται να περιγράφει τόσο τις ανάγκες εξοπλισμού και παρελκομένων καθώς και 

διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για διαφορετικούς τύπους μνημείων και χαρακτηριστικά 

τους, όσο και θέματα ακρίβειας αποτύπωσης και ψηφιοποίησης. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα 

συνταχθεί θα δώσει την ευκαιρία στο ΕΜΙΙΑΚ να δημιουργήσει μια ολιστική μεθοδολογία για την 

ψηφιοποίηση μνημείων, κειμηλίων και άλλων κινητών ευρημάτων/έργων τέχνης που σχετίζονται με το 

κάθε μνημείο. 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της Μελέτης Ιεραρχικής Ψηφιοποίησης (Π.4.4.1) και της Μεθοδολογίας 

Καταγραφής και Αποτυπώσεως Πολιτισμικού Χώρου (Π.5.4.3) είναι ότι η πρώτη αφορά στη σειρά με την 

οποία ψηφιοποιείται το εκτενές πολιτισμικό απόθεμα, ενώ η δεύτερη αφορά στο πώς και με πόσους 

διαφορετικούς τρόπους ψηφιοποιείται ο πολιτισμικός χώρος. 

Αμφότερες οι συγκεκριμένες μελέτες απαντούν κρίσιμα ερωτήματα για την διαδικασία ψηφιοποίησης 

του πολιτισμικού αποθέματος αμφοτέρων των νησιωτικών Εκκλησιών, που στο μέλλον θα φθάσει να 

έχει αρκετά εκατομμύρια καταχωρήσεων σε επίπεδο πλήρους κλιμάκωσης. Σφάλματα στα κριτήρια των 

δύο μελετών θα έχουν σημαντική επίπτωση στην διάσωση των πολιτισμικών αγαθών.  

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του Π.5.4.3 θα αναλάβει να κάνει τρία (3) σεμινάρια εκπαίδευσης και 

μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της Καταγραφής και Αποτυπώσεως Πολιτισμικού Χώρου και 

τρια (3) σεμινάρια εκπαίδευσης και μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της Καταγραφής και 

Αποτυπώσεως Πολιτισμικών Αντικειμένων σε: 

▪ Εθελοντές με μεσαίο επίπεδο κατάρτισης ΕΜΙΙΑΚ και, 

▪ Εθελοντές αρχάριους στις διαδικασίες ψηφιοποίησης ΕΜΙΙΑΚ και ΙΜΛ. 

Επιπλέον, δίδεται και η ανάλυση για την ανάγκη χρόνου εργασίας των συναντήσεων στο πλαίσιο του 
παραδοτέου 5.4.3. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων προσωπικού στην αποτύπωση 
μνημείων και κειμηλίων 

24,00 0,21239 6 1,3 

ΣΥΝΟΛΟ 1,3 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει: 
▪ Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναφορικά με τη μεθοδολογία καταγραφής και αποτυπώσεως μνημείων για 

τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και για παρόμοιες ομάδες πολιτιστικού 
περιεχομένου.  



 

Σελίδα 15 από 53 
 

▪ Τεχνική έκθεση περιγραφής Μεθοδολογίας Καταγραφής και Αποτυπώσεως Πολιτισμικού Χώρου 
▪ Πραγματοποίηση σε συνεργασία με ΕΜΙΙΑΚ και κατάθεση τεκμηρίων υλοποίησης έξι (6) 

σεμιναρίων (παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, ατομικές ασκήσεις, βιντεοσκοπήσεις, φύλλα 
αξιολόγησης) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.4.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.5.4.4 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Σκοπός του εν λόγω παραδοτέου είναι να 

δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα καταγράφει τη μεθοδολογία του ποιοτικού ελέγχου 

των παραδοτέων της ψηφιακής καταγραφής των μνημείων και συνόλων, βάσει των προδιαγραφών.  

Σε γενικές γραμμές, ο ποιοτικός έλεγχος καλείται να ελέγξει τις ποιότητες σε δύο βασικές μορφές 

ψηφιακής καταγραφής πολιτισμικού αποθέματος: 

▪ την ποιότητα της ψηφιακής αποτύπωσης των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, και  

▪ την ποιότητα της ψηφιακής καταχώρησης των πληροφοριών που αφορά σε γνώση που 

σχετίζεται με το πολιτισμικό απόθεμα. 

Για αυτόν τον λόγο ο ποιοτικός έλεγχος οφείλει να είναι σύμφωνος με διεθνείς προδιαγραφές 

αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτισμικών αγαθών (χώρου, αντικειμένων ή άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς) όπως επίσης και με τις απαιτήσεις χρηστών όπως αυτές θα έχουν καθοριστεί 

σε προηγούμενα παραδοτέα. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο παραδοτέο θα συνδέεται άμεσα και με 

την Ψηφιακή Υπηρεσία, η οποία θα δημιουργήσει τις ψηφιακές υποδομές που θα υποστηρίζουν την 

μεθοδολογία του ποιοτικού ελέγχου. 

Σε αρχικό στάδιο, όμως, είναι απαραίτητο να καταστούν σαφή τα κριτήρια του ποιοτικού ελέγχου τα 

οποία εν συνεχεία θα ενσωματωθούν στην Ψηφιακή Υπηρεσία Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου. 

Συνεπώς, το συγκεκριμένο παραδοτέο θα συνδράμει σημαντικά αλλά όχι και αποκλειστικά στο να θέσει 

κριτήρια που πρέπει εν συνεχεία να διατυπωθούν λειτουργικά στο επίπεδο του σχεδιασμού των 

ψηφιακών υποδομών αφού βέβαια θα έχουν περάσει και από τα απαραίτητα στάδια Ανάπτυξης και 

Βελτιστοποίησης. Ο ποιοτικός έλεγχος αναμένεται να εντοπίσει τυχών αποκλίσεις των παραδοτέων από 

το επιθυμητό επίπεδο αποτύπωσης. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου, απαιτείται η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
σε θέματα ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, τα οποία θα απευθύνονται στο προσωπικό και τους εθελοντές. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 
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Προετοιμασία Σεμιναρίων εξειδικευμένων εθελοντών 
στη μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις 
της καταγραφής, αποτύπωσης, και καταχώρησης 
δεδομένων 

24,00 0,21239 2 0,42 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων εξειδικευμένων εθελοντών στη 
μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της 
καταγραφής, αποτύπωσης, και καταχώρησης 
δεδομένων 

6,00 0,05310 2 0,11 

Προετοιμασία Σεμιναρίων προσωπικού στη 
μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της 
καταγραφής, αποτύπωσης, και καταχώρησης 
δεδομένων 

24,00 0,21239 2 0,42 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων προσωπικού στη μεθοδολογία 
ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της καταγραφής, 
αποτύπωσης, και καταχώρησης δεδομένων 

6,00 0,05310 2 0,11 

ΣΥΝΟΛΟ 1,06 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει: 

▪ Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναφορικά με τη μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις 

μεθοδολογίες καταχώρησης, καταγραφής και αποτύπωσης μνημείων και κειμηλίων για τα δεδομένα 

του ΕΜΙΙΑΚ, καθώς και για παρόμοιες ομάδες πολιτιστικού περιεχομένου.  

▪ Τεχνική μελέτη αναφορικά με τον έλεγχο ποιότητας της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης των 

πολιτισμικών αντικειμένων και μνημείων στο έργο. 

▪ Πραγματοποίηση σε συνεργασία με ΕΜΙΙΑΚ και κατάθεση τεκμηρίων υλοποίησης τεσσάρων (4) 

σεμιναρίων (παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, ατομικές ασκήσεις, βιντεοσκοπήσεις, φύλλα 

αξιολόγησης). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.4.1.: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.6.4.1. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Σκοπός του παραδοτέου είναι η καταγραφή και 

καταχώρηση των δεδομένων ψηφιακής τεκμηρίωσης των μνημείων και συνόλων στη βάση δεδομένων. Τα 

διάφορα δεδομένα τα οποία θα έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων παραδοτέων 

αναμένεται να καταχωρηθούν στα σωστά πεδία μέσα στη βάση δεδομένων του προγράμματος μέσω ειδικών 

περιβαλλόντων χρήστη. Η καταχώρηση της πληροφορίας αναμένεται να γίνει δια χειρός βάσει 

προδιαγραφών που θα εξαχθούν σε συνεργασία με άλλους εταίρους. 

Η συνολική πληροφορία αφορά  25 μνημεία, 941 κειμήλια και 475 έντυπα, χειρόγραφα και παλαίτυπα βιβλία. 

Παρακάτω παρατίθεται ο εκτιμώμενος εργασιακός φόρτος που απαιτείται για την διεκπεραίωση της 

εργασίας του παραδοτέου.     
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Α): 
Ονομαστική καταχώρηση, βασική περιγραφή, βασική 
φωτογραφική τεκμηρίωση και γεωεντοπισμός. 

0,35 0,00310 371 1,15 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Β): 
Επίπεδο Α συν στοιχεία βασικής τοπογραφικής και 
φωτογραμμετρικής αποτυπώσεως. 

1,00 0,00885 30 0,27 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Γ): 
Επίπεδο Β συν εκτενέστερα στοιχεία αποτυπώσεως 
με τρισδιάστατη προβολή και ιστορικές αναφορές, 
παλαιότερες εκδόσεις σχεδίων και βιβλιογραφικές 
αναφορές. 

1,00 0,00885 30 0,27 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Δ): 
Επίπεδο Γ συν εκτενής σχολιασμός, διασύνδεση με 
στοιχεία αρχιτεκτονικών ή άλλων μελετών και 
βιβλιογραφίας όπου υπάρχουν, εκτενείς περιγραφές 
οικοδ. φάσεων, ιστορικό επεμβάσεων, διασύνδεση 
με άλλες βάσεις δεδομένων. 

1,50 0,01327 5 0,07 

Καταχώρηση πολιτισμικού αντικειμένου (Επίπεδο Α):  
Ονομαστική καταχώρηση, βασική περιγραφή, βασική 
φωτογραφική τεκμηρίωση και σύνδεση με 
υφιστάμενο πολιτισμικό χώρο προέλευσης. 

0,50 0,00442 150 0,66 

Καταχώρηση πολιτισμικού αντικειμένου (Επίπεδο Β):  
Επίπεδο Α συν εκτενή φωτογραφική τεκμηρίωση, 
τρισδιάστατο ανάγλυφο και εκτενέστερες ιστορικές 
αναφορές. 

1,50 0,01327 130 1,73 

Καταχώρηση πολιτισμικού αντικειμένου (Επίπεδο Γ):  
Επίπεδο Β συν εκτενή περιγραφή, πολλαπλές 
εναλλακτικές ψηφιακές αποτυπώσεις εφόσον 
υπάρχουν, επεμβατικές και μη μεθόδους 
αποτυπώσεως και διασύνδεση με ιστορικές και 
βιβλιογραφικές αναφορές και ιστορική τεκμηρίωση 
του πολιτισμικού χώρου προέλευσης. 

2,00 0,01770 50 0,88 

Καταχώρηση δεδομένων αρχείου: ονοματοθεσία και 
αρίθμηση ψηφιακού αρχείου, περιγραφή 
περιεχομένων, συνάρτηση με πολιτισμικό χώρο 
αναφοράς, σχολιασμός.  

0,35 0,00310 175 0,54 
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Μεταφορά καταχωρήσεως πολιτισμικού χώρου, 
αντικειμένου ή αρχείου από εξωγενή υφιστάμενη 
βάση δεδομένων πολιτισμικών πληροφοριών.* 

0,15 0,00133 500 0,66 

ΣΥΝΟΛΟ 1.441 6,23 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραδοχές εδώ είναι αδρές και σκαριφηματικές και αναμένεται να αποσαφηνιστούν κατά την 
διάρκεια του έργου, στις διατυπώσεις για την μεθοδολογία αποτυπώσεως και καταχωρήσεων ψηφιακών 
πολιτισμικών δεδομένων. 

*Ο χρόνος αυτός είναι βασισμένος στην παραδοχή ότι θα βρεθούν αυτόματοι τρόποι μεταφοράς δεδομένων 
μέσα στο σύστημα από άλλες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας mapping στα κατάλληλα πεδία. 
Διαφορετικά πολύ λιγότερά αντικείμενα θα γίνει εφικτό να μεταφερθούν. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εμπλουτισμένες τις βάσεις δεδομένων με ψηφιακό υλικό 
από το EMIIAK και επίσης θα υλοποιήσει μεταφορά υλικού από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.4.2.: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.6.4.2. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Το παραδοτέο αυτό αφορά στην επεξεργασία των 

ψηφιακών δεδομένων καταγραφής με στόχο την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, βάσει των 

προβλεπόμενων που τίθενται από τον επικεφαλής εταίρο (Ι.Μ.Λ.). Οι εργασίες θα ακολουθήσουν την 

καταχώρηση του ψηφιακού υλικού στη βάση δεδομένων και αφορούν την φωτορεαλιστική επεξεργασία, την 

επεξεργασία νεφών σημείων, τις ενοποιήσεις τρισδιάστατων αρχείων και τη δημιουργία ανάγλυφων από 

νέφη σημείων η φωτογραμμετρία. Η μεταποίηση αφορά 8 επιλεγμένα κειμήλια και 5 μνημεία από  30 

μεγάλης κλίμακας ψηφιοποιήσεις Επιπέδου Γ δηλαδή με εκτενέστερα στοιχεία (υψηλή ανάλυση) 

αποτυπώσεως με τρισδιάστατη προβολή και 30 ψηφιοποιήσεις επιπέδου Β όπου υπάρχει μικρότερη 

ανάλυση στο ψηφιοποιημένο αντικείμενο.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ψηφιακά δεδομένα επεξεργασμένα για τα 43 αντικείμενα 

και να προχωρήσει στην παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων σε διάφορες αναλύσεις όπως θα του 

ζητηθούν με βάση τις προδιαγραφές που θα αναπτύξει το έργο. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.4.4.: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.6.4.4. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Το παραδοτέο αυτό θα στηριχθεί στα 

αποτελέσματα του παραδοτέου 5.4.4 και θα αφορά στη συμμετοχή του ΕΜΙΙΑΚ στο εν λόγω έργο. Ο 

έλεγχος θα αφορά σε όλα τα προϊόντα, μετρήσεις, αρχεία και υπό-αρχεία που θα προκύψουν 

αναφορικά με την τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση μνημείων και συνόλων. 

Ο έλεγχος ποιότητας κάθε τύπου δεδομένων, είτε αποτυπώσεως και καταγραφής είτε καταχωρήσεως, 

είτε αποτελεσμάτων επεξεργασίας, είτε αρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς υλικού 



 

Σελίδα 19 από 53 
 

καταχωρημένου με κάποιο τρόπο στη ΒΔ, οφείλει να δημιουργεί μια σχετική καταχώρηση στην 

Ψηφιακή Υποδομή, βάσει της Χρήσης της Ειδικής Ψηφιακής Υπηρεσίας Ποιοτικού και Ποσοτικού 

Ελέγχου, η οποία θα έχει προδιαγραφεί στην Μελέτη του Καθορισμού των Απαιτήσεων του 3.1.1, και 

θα έχει ελεγχθεί, αξιολογηθεί και θα παράξει εν συνεχεία αυτομάτως τεχνική έκθεση με σχόλια και 

παρατηρήσεις για τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα έχουν παρατηρηθεί από τους εκάστοτε ελεγκτές, στα 

καταχωρηθέντα ή στο ψηφιοποιημένο υλικό και που οφείλουν να διορθωθούν σε επόμενο στάδιο.  

 Ο έλεγχος ποιότητας των δεδομένων στην ουσία θα ολοκληρώσει το έργο, και μεταξύ άλλων θα 

παραθέτει και τα συνολικά στοιχεία του όγκου εργασιών που θα έχει υλοποιηθεί και έχει επιτευχθεί 

στη διάρκεια του προγράμματος. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει δελτία ελέγχου και μια τεχνική έκθεση συμπερασμάτων και 

διορθώσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο. 

6 Παραδοτέα 

Παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα: 

1. Διμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει προγραμματικές και 
απολογιστικές διμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. Οι εκθέσεις αυτές θα περιέχουν αναλυτικά: 

• απολογισμό των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί τον προηγούμενο δίμηνο, και της εργασίας 
σε ανθρωπομήνες από κάθε μέλος της ομάδας έργου, 

• αναλυτικό προγραμματισμό των εργασιών που αναμένεται να υλοποιηθούν στο χρονικό 
διάστημα μέχρι την επόμενη αναφορά προόδου, όπως επίσης και της αναμενόμενης να 
υλοποιηθεί εργασίας σε ανθρωπομήνες από κάθε μέλος της ομάδας του συμβούλου,  

• καταγραφή και επαρκή ανάλυση των αιτιών που προκαλούν αποκλίσεις από τον αρχικό 
προγραμματισμό, και αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα εργασιών όπως αυτά προκύπτουν 
ως συνέπεια των αποκλίσεων αυτών, 

• εντοπισμό και καταγραφή απρόβλεπτων συμβάντων που προέκυψαν κατά το προηγούμενο 
δίμηνο και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την πρόοδο ή την ποιότητα των έργων και τα 
οποία απαιτούν προσοχή στο χειρισμό και τις επιπτώσεις τους, και υποβολή αντίστοιχων 
προτάσεων / λύσεων. 

Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν συγκεντρωτικό απολογισμό των υπηρεσιών του Αναδόχου και 

τα αποτελέσματα των εργασιών του, δηλαδή τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα 

προϊόντα (με βάση το Τεχνικό Δελτίο Πράξης) κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

2. Τελική Έκθεση, με την υποβολή της τελευταίας «έκθεσης πεπραγμένων» για την τελευταία περίοδο 
συνυποβάλλεται και το Παραδοτέο «Τελική Έκθεση», στην οποία θα περιλαμβάνεται ο συνολικός 
απολογισμός των εργασιών του Αναδόχου για το σύνολο του έργου του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην προσφορά του να προτείνει περαιτέρω ανάλυση των περιεχομένων 

όλων των παραδοτέων που περιγράφονται βάσει του τρόπου προσέγγισης του στο Έργο. 
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Όπου το επιτρέπει η φύση τους, τα παραδοτέα παραδίδονται από τον ανάδοχο σε δύο (2) σειρές 

εκτυπωμένων αντιγράφων και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή με το ανάλογο εξώφυλλο.  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία με την 

Αναθέτουσα. 

7 Τόπος Υποβολής Προσφορών 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Αλκιβιάδου 6, 71307, Δήμος Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης 

8 Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 

τιμής. 

9 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

▪ κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

▪ κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

▪ τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

▪ τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.  

10 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β που υποβάλλονται στο 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αλκιβιάδου 6, 71307, Δήμος 

Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. 

11 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και χρόνος ισχύος αυτών 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08/10/2020 και ώρα 11:00 και ο χρόνος 

ισχύος τους ορίζεται στις ενενήντα (90) ημέρες.  

12 Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/10/2020 και ώρα 12:00 

13 Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αλκιβιάδου 6, 71307, Δήμος 

Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. 
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14 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΜΙ-ΙΑΚ 

(https://emi.iak.gr/) στην κατηγορία «Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί». 

15 Χρόνος πρόσβασης συμμετεχόντων στις προσφορές 

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

16 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο τους τα παρακάτω 

δικαιολογητικά έγγραφα: 

α) Έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταβολών της, από την κατά 

περίπτωση αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ανεξαρτήτως αν ο φορέας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

β) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη 

σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού 

οργάνου.  

γ) Τεκμηρίωση ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπό  τους και 

ε) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ε’ 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά της υποπερίπτωσης (α), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από όλους τους φορείς στην 

οποία προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

17 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού όλες τις παρακάτω ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής. Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλουν στην 

προσφορά τους (στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και με ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου της παρούσας υπηρεσίας, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα 

σχετικά με τη υπό ανάθεση υπηρεσία.  

https://emi.iak.gr/
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης:  

 Α. Πιστοποίηση υιοθέτησης βέλτιστων αρχών λειτουργίας:  

1. Περιγραφή δραστηριοτήτων του υποψήφιου Αναδόχου 

2. Οργανόγραμμα  

3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 στην παροχή επιστημονικών συμβουλών, και τον σχεδιασμό και 

ανάπτυξη λογισμικού. 

 

Β. Ομάδα Έργου   

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 

φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της Πράξης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει 

να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει 

να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.  

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη:  

1. Έναν επιστήμονα κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών στον συντονισμό και στην ανάπτυξη έργων του τομέα της πληροφορικής. 

2. Έναν επιστήμονα κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών στον σχεδιασμό και στη διδασκαλία μαθημάτων σε ενήλικες και σεμινάρια, μεταπτυχιακά ή 

προπτυχιακά προγράμματα, κλπ. 

3. Έναν αρχαιολόγο κάτοχο μεταπτυχιακού στο αντικείμενο της αρχαιολογίας ή/και της διοίκησης 

πολιτισμικών μονάδων με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο του 

αρχαιολόγου και της εκπαίδευσης ενηλίκων (με πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ) στο γνωστικό αντικείμενο 

της αρχαιολογίας. 

4. Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό ή ηλεκτρονικό μηχανικό με δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια επαγγελματική 

εμπειρία στο αντικείμενο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 

Πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 

το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ειδικότητα 
Ρόλος στην  Ομάδα έργου – 

Θέση στο Σχήμα Υλοποίησης 

Εμπειρία σε έτη σχετική 

με το προκηρυσσόμενο 

έργο  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει:  
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▪ δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των 

εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

▪ Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των Μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από 

Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του 

βιογραφικού σημειώματος και με τη δέσμευση προσκόμισης  οποιωνδήποτε στοιχείων 

ζητηθούν προς την επιτροπή (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

18 Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να έχει μέγεθος έως 20 σελίδες και να περιέχει αναλυτική 

περιγραφή των παρακάτω θεμάτων: 

1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του αντικειμένου 

της σύμβασης. 

2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 

υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα 

ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

4. Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου: Οργανόγραμμα της ομάδας έργου στο οποίο 

παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών και οι ειδικότητες αυτών. 

19 Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και συμπληρώνεται σύμφωνα 

με το Παράρτημα Β’ και το υπόδειγμα του πίνακα του Παραρτήματος Γ’, σε χωριστό και σφραγισμένο φάκελο 

επί ποινή απορρίψεως. Οικονομική προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Προσφορά που υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό του διαγωνισμού, θα απορρίπτεται. Για την υποβολή προσφοράς με έκπτωση μεγαλύτερη 

του 10% απαιτείται σχετική τεκμηρίωση της έκπτωσης. 

20 Γλώσσα Εγγράφων 

Ελληνική 

21 Τιμή 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, ο παρακρατούμενος φόρος και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

22 Νόμισμα 

Ευρώ (€) 

23 Διενέργεια Διαγωνισμού 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την 

ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
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εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε 

έναν νέο φάκελο ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. 

β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και 

αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου/ 

Επιτυχής επισήμανση προβλημάτων και κινδύνων κατά την υλοποίηση του έργου και 

ορθότητα προτάσεων επίλυσης 
(Σ1) 30% 

Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου 20% 

Επιτυχής επισήμανση προβλημάτων / κινδύνων κατά την υλοποίηση του Έργου 5% 

Ορθότητα προτάσεων επίλυσης 5% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Πληρότητα και ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του Έργου σε 

επιμέρους ενότητες εργασιών με σχετική αναφορά των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν 

και σύνδεσή τους με τα Παραδοτέα του Έργου, καθώς και του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησής τους. Πληρότητα – επάρκεια του περιεχομένου των Παραδοτέων 

(Σ2) 40% 

Πληρότητα και ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του Έργου σε επιμέρους ενότητες 

εργασιών με σχετική αναφορά των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν και σύνδεσή τους με τα 

Παραδοτέα του Έργου 

25% 

Πληρότητα – επάρκεια του περιεχομένου των Παραδοτέων 10% 

Διασφάλιση Ποιότητας 5% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Καταλληλόλητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, 

επάρκεια και σαφήνεια της κατανομής των αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας 
(Σ3) 30% 



 

Σελίδα 25 από 53 
 

Έργου και στα επίπεδα διοίκησης, ορθότητα της κατανομής της απασχόλησης των 

Στελεχών της Ομάδας Έργου στις επιμέρους εργασίες, καθώς και αποτελεσματικότητα 

της επικοινωνίας του οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα Αρχή, κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Καταλληλόλητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών 15% 

Επάρκεια και σαφήνεια της κατανομής των αρμοδιοτήτων και της απασχόλησης στα μέλη της 

Ομάδας Έργου και στα επίπεδα διοίκησης 
5% 

Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας του οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα Αρχή, κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 
10% 

Όλα τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς και δύναται 

να βαθμολογηθούν έως τους 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 

ικανοποιούνται στο ελάχιστο όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και προσαυξάνεται έως και 120 

βαθμούς ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών.  

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των 

επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του, επί τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Ti, υπολογίζεται ως εξής: 

Τi = Σ Αi x σi 

όπου: 

Αi η βαθμολογία για το κριτήριο i 

σi o συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως τους 120 βαθμούς. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε 

Τεχνική Προσφορά η βαθμολογία για κάθε κριτήριο, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. 

γ) Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς - Συνολική βαθμολόγηση προσφορών 

- Επιλογή Αναδόχου 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται στον χώρο και τον χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα 

Αρχή και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και οι Τεχνικές Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η 

αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως 

ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό 

το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και 

εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι 
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φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν σε προηγούμενα στάδια δεν 

αποσφραγίζονται. 

Όταν η οικονομική πρόσφορα φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις περιφερόμενες παρεχόμενες 

υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Οι εξηγήσεις μπορούν να αφορούν στα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, τυχόν κρατικές 

ενισχύσεις κτλ.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίψει την οικονομική προσφορά εάν τα παρεχόμενα 

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της προσφερόμενης  τιμής.   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη συνέχεια, προχωρά στη συνολική 

βαθμολόγηση των προσφορών. 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία θα 

προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των 

αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών. 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 80% και της Οικονομικής 

Προσφοράς σε 20%. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Σi 

(σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο) λαμβανομένων υπόψη μέχρι (2) δεκαδικών ψηφίων: 

Σi=80*(Τi/Τmax)+20*(Κmin/Κi) 

όπου:  

Σi = ο τελικός βαθμός της προσφοράς  

Τi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου  

Τmax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς  

Κi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς  

Κmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της συνολικής βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του Έργου 

επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική βαθμολογία δηλ. το 

μεγαλύτερο Σi. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 
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προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 

άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΙΙΑΚ, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια του Ιδρύματος στους προσφέροντες. Η αναθέτουσα κοινοποιεί αμέσως την 

απόφαση, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει κ.λπ..  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

24 Κατάρτιση σύμβασης – Γενικοί όροι σύμβασης 

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων, η αναθέτουσα προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης.  

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης (βάσει τιμής) προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται.  

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Η αναθέτουσα μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.  

25 Χρόνος Ισχύος της Σύμβασης 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί από την υπογραφή της 

σύμβασης έως την 01/03/2021 ή το τέλος της Πράξης εφόσον αυτή παραταθεί. 
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Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ (πλέον ΦΠΑ) 

1η έκθεση πεπραγμένων 
2 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 
14.500,00€ 

2η έκθεση πεπραγμένων 
4 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 
14.500,00€ 

3η έκθεση πεπραγμένων και τελική έκθεση Στο τέλος του έργου 28.862,90€ 

Για κάθε διακριτή «φάση» θα γίνεται έκδοση πρωτόκολλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αναθέτουσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής και για κάθε επιμέρους παραδοτέο διενεργείται ο απαιτούμενος 

έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα περιεχόμενα 

των παραδοτέων δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται έγγραφο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας. 

Η καταβολή της αμοιβής προς τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την ολοκλήρωση της κάθε 

«φάσης» του έργου και την έκδοση σχετικών φορολογικών παραστατικών καθώς και την προσκόμιση 

των νόμιμων δικαιολογητικών. 

Η παράδοση των προβλεπόμενων παραδοτέων ανά “φάση” προβλέπεται με την κατάθεση τους στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας από το οποίο θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Διαγωνισμού. 

26 Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των αγαθών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

27 Ματαίωση διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το 

δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 
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28 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την 

ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε 

να υποκαθίσταται από τρίτο.  

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία 

που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του 

ποσού της Σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας για την εκπλήρωση 

όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.   

5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 

από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε 

θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Αναθέτουσα δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 

συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  

29 Ενστάσεις - Προσφυγές  

Οι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πράξεων της Αναθέτουσας. Η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  



 

Σελίδα 30 από 53 
 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων 

(14) ημερών.  Μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης αυτών είναι η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και αποφασιστικό το Δ.Σ. Ενστάσεων του ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

30 Γενικοί όροι 

Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού 

ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση 

για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιονδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη διακήρυξη, τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. 

Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 

προϋποθέσεων της παρούσας. 

 



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 

Τρόπος σύνταξης προσφορών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ 

Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή των παρακάτω θεμάτων: 

1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του αντικειμένου της 

σύμβασης  

2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης  

3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα  

4. Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου: Οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η 

κατανομή ευθυνών και οι ειδικότητες αυτών. 

Η τεχνική προσφορά δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 20 σελίδες. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε δύο αντίτυπα. Τα πρωτότυπα έγγραφα θα 

περιέχονται στον φάκελο κάθε προσφοράς στον οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Όλοι οι 

φάκελοι της προσφοράς θα περικλείονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης 

διαφορών μεταξύ των αντιτύπων και των πρωτοτύπων εγγράφων της προσφοράς ισχύουν τα αναγραφόμενα 

στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, του υποψήφιου 

Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’). 

Η τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται δακτυλογραφημένη στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (και μόνο σε αυτό).  

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 

μονάδας. 

Όλες οι τιμές θα δίνονται σε Ευρώ.  

Στην συνολική τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. 



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Προϋπολογισμός : ……….,00€ (με Φ.Π.Α.) 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου με επωνυμία…………………, ΑΦΜ…………,και έδρα…………………… οδός 

……………………………….. αριθμός…. Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ……………………. Fax ………………. αφού έλαβα γνώση της 

Διακήρυξης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 

ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. 159/24-09-2020 Διακήρυξης 

σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιμή με ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

(Ημερομηνία) 

Ο  Προσφέρων 

 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)  



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 

Υπόδειγμα σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο 

Ταχ. Κώδικας: 71307  

Τηλέφωνο: 2810 320931 

Φαξ: 2810326759 

Email: iakritisemi@gmail.com                                                                                                                                                                           

ΣΥΜΒΑΣΗ 

……………………………………. ευρώ (…………,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο: Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της 

πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 2020ΕΠ10260000 της ΣΑΕΠ 102/6, σύμφωνα με τους όρους της   αριθ. 

………………../2020 διακήρυξής μας.  

Στις Ηράκλειο σήμερα ……………2020 στα γραφεία του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (στο εξής η Αναθέτουσα 

Αρχή), με Α.Φ.Μ. 090306570 (ΔΟΥ Ηρακλείου), που εδρεύει στην οδό Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο Κρήτης 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, Υπέρτιμο 

και Έξαρχο Ευρώπης Ειρηναίο  

2.  ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «…………………….» (Α.Φ.Μ.: ………………………….) 

(έδρα: …………………., Τ.Κ. …………) συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Με την αριθ. ……/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο Παροχή 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης 

«Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020 στον «………………………..». 

Ηράκλειο,   ___/___/2020 

Αρ. Πρωτ.:  

mailto:iakritisemi@gmail.com
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Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 

αριθ. ………………../2020 διακήρυξή μας και διενεργήθηκε στις ……. ……………… 2020. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, 

αναθέτει στο δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχο», την ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών στο 

πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης Ψηφιακό 

Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-

2020». 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». 

 Ειδικότερα, η υπηρεσία αφορά στα εξής αντικείμενα: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.4.3.: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει και να εποπτεύσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

προβλέπεται να υλοποιήσει το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.3.4.3 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Συγκεκριμένα, στο 

πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου το ΕΜΙΙΑΚ σε συνεργασία με τον Κύριο Δικαιούχο του έργου, την Ιερά 

Μητρόπολη Λεμεσού (Ι.Μ.Λ.):  

▪ θα συνεργαστεί με σκοπό τη δοκιμαστική χρήση των συστημάτων τεκμηρίωσης πολιτισμικής 

πληροφορίας που υλοποιούνται από λοιπούς εταίρους. 

▪ θα προβεί σε δοκιμαστικό έλεγχο των πρωτόλειων εκδόσεων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό 

προβλημάτων για το ΕΜΙΙΑΚ, τα οποία θα αποτυπώνονται σε τεχνικές αναφορές προς 

ενημέρωση της Ι.Μ.Λ., η οποία θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί τα προβλήματα. 

▪ θα καταγράψει αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και τις λύσεις που θα προκύψουν για την 

περίπτωση της Κρήτης. 

Παραδοτέο του αναδόχου θα είναι μια τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

προαναφερόμενων ενεργειών. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4.1.: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.4.4.1. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης για το Π.4.4.1. Στόχος του παραδοτέου είναι να 
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καθοριστούν τα διάφορα επίπεδα μνημείων και συνόλων τα οποία πρόκειται να ψηφιοποιηθούν για το 

ΕΜΙΙΑΚ, με βάση τις παραμέτρους που ρυθμίζουν τις μεθόδους ψηφιοποίησης, όπως συντονίζονται από 

τον επικεφαλής εταίρο στο παραδοτέο 4.1.1. Ειδικότερα, θα καταγραφούν τα παρακάτω: 

▪ Η σειρά αποτύπωσης του πολιτισμικού πλούτου (χώρος ή κειμήλια) που διαθέτει το ΕΜΙΙΑΚ 

(Ποιο αντικείμενο προς ψηφιοποίηση είναι σημαντικότερο; Ποια είναι τα κριτήρια καθορισμού 

των σημαντικότερων αντικειμένων προς ψηφιοποίηση;) 

▪ Σε ποιο βαθμό χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί το πολιτισμικό απόθεμα; (Πόσο πυκνή ή διευρυμένη 

πρέπει να είναι η γεωμετρική ή άλλη πληροφορία που θα συγκεντρωθεί και τι θα βοηθήσει τη 

λήψη των αποφάσεων;) 

▪ Πόσος χρόνος απαιτείται να δαπανηθεί για την ψηφιοποίηση, συνυπολογίζοντας την 

σημαντικότητα του πολιτισμικού αποθέματος; 

Στόχος του συγκεκριμένου παραδοτέου είναι η εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης της 

σημαντικότητας του πολιτισμικού αποθέματος (χώρου και κειμηλίων) που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί, 

με παράλληλη αξιολόγηση των διατιθέμενων μεθόδων ψηφιοποίησης που διατίθενται για αυτόν τον 

σκοπό. Κάποιες παράμετροι που ρυθμίζουν τις μεθόδους ψηφιοποίησης είναι η ακρίβεια της 

αποτύπωσης, η πληρότητα, η επαναληψιμότητα των μετρήσεων, η εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια 

των μετρήσεων, που κατ’ανάγκην επηρεάζουν τον όγκο εργασιών αποτύπωσης και επακόλουθης 

επεξεργασίας,  τον χρόνο και το κόστος αποτύπωσης. 

Η απαιτούμενη ευκρίνεια και ακρίβεια ψηφιοποίησης ενός μνημείου ή αντικειμένου αναμένεται να 

καθοριστεί από πιθανές παραμέτρους όπως είναι ενδεικτικά η ιδιαιτερότητα του μνημείου, η θέση του, 

η ιστορικότητα του, η  χρήση του, η κατάσταση συντήρησής του και φυσικά οι πιθανοί κίνδυνοι που 

αυτό διατρέχει. 

Ανάλογα με το επίπεδο ψηφιοποίησης του κάθε μνημείου θα γίνεται η επιλογή του κατάλληλου 

εξοπλισμού που απαιτείται για τις προδιαγραφές του δεδομένου επιπέδου ψηφιοποίησης.  

Να σημειωθεί ότι μετρήσεις σε ένα επίπεδο μεγάλης κλίμακας (άρα και μεγαλύτερης ακρίβειας) μπορεί 

να «συμπιεστούν» σε επίπεδο μικρότερη κλίμακας (μικρότερη ακρίβεια), ενώ το αντίθετο δεν είναι 

εφικτό. Το επίπεδο ψηφιοποίησης του μνημείου αναμένεται να καθοριστεί από τη σημασία του, την 

ιστορικότητα του, τη χρήση και, φυσικά, τους πιθανούς κινδύνους που αυτό διατρέχει, σε συνεργασία 

με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 

Παραδοτέο του Αναδόχου αποτελεί μια τεχνική έκθεση όπου θα περιέχεται η ανάλυση, η μεθοδολογία 

και ο προσδιορισμός προδιαγραφών ψηφιοποίησης των επιλεγμένων μνημείων και κειμηλίων.  
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4.2.: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.4.4.2. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Η ψηφιακή αποτύπωση πολιτισμικού/ιστορικού 

χώρου θα υλοποιηθεί βάσει των προδιαγραφών, υιοθετώντας συνδυασμό των αναφερόμενων τεχνικών 

για τα εκκλησιαστικά μνημεία και αντικείμενα του ΕΜΙΙΑΚ, βάσει κοινών προδιαγραφών με την Ι.Μ. 

Λεμεσού. 

Ψηφιοποίηση ενός μνημείου ορίζεται η ακριβής αποτύπωση και καταγραφή των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του με τρόπο ώστε να αναπαρίσταται αξιόπιστα η γεωμετρική μορφή και θέση του 

στο χώρο, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (τη στιγμή της ψηφιοποίησης). Η διαδικασία της 

ψηφιοποίησης εντάσσεται στις γενικότερες σύγχρονες αντιλήψεις και διαδικασίες προστασίας και 

ανάδειξης των μνημείων. 

Διαδικασίες όπως η εξαντλητική τεκμηρίωση, η δημιουργία μητρώου και αρχείου μνημείων, η 

αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων και η διεπιστημονική προσέγγιση είναι μερικές από τις αρχές που 

διέπουν την διαδικασία της ψηφιοποίησης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης των μνημείων. 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση του μνημείου ή του συνόλου αφορά στον προσδιορισμό και καταγραφή της 

θέσης του, την πραγματική και υπάρχουσα μορφή του μνημείου κατά τη στιγμή της αποτύπωσης, η 

αποτύπωση του σχήματος και του μεγέθους σε τρεις διαστάσεις. Σύγχρονες μελέτες ακόμη λαμβάνουν 

υπόψη και την τέταρτη διάσταση –αυτή του χρόνου – αναφορικά με τις διαδικασίες αποτύπωσης του 

χώρου. 

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι αποτύπωσης ενός μνημείου διακρίνονται σε απλές τοπομετρικές μεθόδους, 

σε τοπογραφικές μεθόδους, σε φωτογραμμετρικές μεθόδους και στην σάρωση των μνημείων. 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω τεχνικές συνήθως συνδυάζονται μεταξύ τους με βάση τις ιδιαιτερότητες 

των μνημείων και των συνόλων. 

Οι τοπομετρικές μέθοδοι δύναται να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις και η 

πολυπλοκότητα του αντικειμένου αλλά και η ακρίβεια σχεδιασμού το επιτρέπει. Στις υπόλοιπες 

μεθόδους, η τεχνική αποτύπωσης στηρίζεται στις άμεσες μετρήσεις μηκών και γωνιών ή μετρήσεις σε 

φωτογραφίες. Η επιλογή της μεθόδου στηρίζεται και σε όρους εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου. 

Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί ότι μια αποτύπωση μεγάλης ακριβείας (μεγαλύτερο κόστος) μπορεί να 

είναι και η οικονομικότερη μέτρηση με την έννοια ότι πληροί τις προδιαγραφές αποτύπωσης και έχει 

την μεγαλύτερη ωφέλεια. 

Στην παρούσα Πράξη θα γίνει συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών σε συγκεκριμένο αριθμό 

εκκλησιαστικών μνημείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η αποτύπωση θα γίνει σε διαφορετικά 

επίπεδα ευκρίνειας και ακρίβειας, όπως αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω, αλλά δεν 
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αποτελούν δέσμευση για τις τελικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν (μπορεί να υπάρχουν 

ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι μέχρι τότε) αλλά αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την 

τεχνική έκθεση του Μοντέλου Ιεραρχικής Ψηφιοποίησης (Παραδοτέο 4.4.1): 

▪ Σε πρώτο επίπεδο (επίπεδο μηδέν), όλα τα μνημεία σε οποιαδήποτε μορφή ή χρήση θα γεω-

εντοπιστούν και θα χαρτογραφηθούν στο περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Ο προσδιορισμός της θέσης θα γίνει είτε μέσω της αναζήτησης του φύλλου/σχεδίου και 

τεμαχίου με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας ή, όπου απαιτείται, με τη χρήση δορυφορικών 

συστημάτων πλοήγησης (GPS). 

▪ Σε δεύτερο επίπεδο θα γίνει φωτογραφική αποτύπωση των μνημείων με τη χρήση αυτόνομων 

συστημάτων πλοήγησης ή/και επιτόπιων φωτογραφιών. Η αποτύπωση θα συνδυαστεί με 

επιτόπιες μετρήσεις από Ολοκληρωμένο Γεωδαιτικό Σταθμό ή GPS. Η χρήση του οργάνου θα 

γίνει τόσο για την ίδρυση μια πολυγωνομετρικής όδευσης όσο και για την μέτρηση και τον 

προσδιορισμό των επίγειων σημείων ελέγχου. Οι φωτογραφίες σε κατοπινό στάδιο θα 

αποτελέσουν μέρος της φωτογραμμετρικής διαδικασίας έτσι ώστε να είναι σε θέση ο τελικός 

χρήστης να μπορεί να ανακατασκευάσει την τρισδιάστατη πληροφορία του μνημείου σε 

μεταγενέστερο χρόνο.  

▪ Σε τρίτο επίπεδο θα γίνει η επιλογή κάποιων μνημείων για την σάρωση τους με τη χρήση laser 

scanner ή/και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης μεγάλης κλίμακας. Ο τρισδιάστατος σαρωτής 

laser παρέχει ταχύτητα και ευκολία στην αποτύπωση στο πεδίο και δημιουργεί ένα "νέφος 

σημείων" (pointcloud) αποτυπώνοντας πολύ πυκνά διακριτά σημεία της επιφάνειας του 

αντικειμένου. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή αρκετών σημείων (500.000 

σημεία/sec) με τρισδιάστατη πληροφορία.  Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με 

τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική 

πραγματικότητα». Από το πρωτογενές νέφος σημείων μπορεί να προκύψουν άλλα παράγωγα 

όπως οριζόντιες, κατακόρυφες τομές, όψεις, ορθοφωτογραφίες, τρισδιάστατα ψηφιακά 

μοντέλα DTM, DSM κ.τ.λ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τεχνική έκθεση, ψηφιακό υλικό και υλικό τεκμηρίωσης από 

ψηφιακές αποτυπώσεις χώρων του ΕΜΙΙΑΚ μέχρι το επίπεδο 3. Τα παραπάνω θα αφορούν 25 μνημεία 

από το σύνολο των προεπιλεγμένων μνημείων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1.: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.5.4.1 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Το ΕΜΙΙΑΚ βάσει των προδιαγραφών έχει ιδιαίτερη 

ευθύνη πάνω στην καταγραφή και διατύπωση του μεθοδολογικού ίχνους η οποία θα γίνεται σε τακτική 

βάση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση του μεθοδολογικού ίχνους, τη δημιουργία 
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εκπαιδευτικού υλικού και τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με το παρόν 

παραδοτέο. Σκοπός του Μεθοδολογικού Ίχνους είναι: 

▪ η καταγραφή των πεπραγμένων της Πράξης, 

▪ η καταγραφή του τρόπου και των λόγων πραγματοποίησης των παραπάνω, 

▪ η καταγραφή των όσων βοήθησαν και καθοδήγησαν την υλοποίηση της Πράξης, 

▪ η καταγραφή των τρόπων επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν και 

▪ η παραγωγή του ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα επιτρέψει την διεύρυνση στο 

υπόλοιπο των Εκκλησιών των δύο νήσων. 

Το Μεθοδολογικό Ίχνος αποτελεί τον ουσιαστικό καταστατικό χάρτη/ημερολόγιο λειτουργίας της 

Πράξης και νοείται ως ένα πολύτιμο κληροδότημα προοριζόμενο για το υπόλοιπο των νησιωτικών 

Εκκλησιών που εγγυάται την συνέχεια και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης πέραν των 

ορίων υλοποίησής της. Το Μεθοδολογικό Ίχνος έχει σαν στόχο αφενός την εξυπηρέτηση της ίδιας της 

Πράξης μέσα από την συνεκτική και συντονισμένη καταγραφή της διαδρομής της σε όλα τα πεδία, τα 

παραδοτέα και τις δράσεις που αυτή περιλαμβάνει, με σαφή εστίαση στην επίλυση των προβλημάτων 

που ανέκυψαν στην πορεία της και αφετέρου την εξασφάλιση ασφαλών και δοκιμασμένων όρων για 

την συνέχιση του έργου της διαχείρισης, καταγραφής και ψηφιοποίησης του πολιτισμικού αποθέματος 

πέραν των ορίων υλοποίησης της Πράξης.  

Το παραδοτέο αυτό συμπεριλαμβάνει, εκτός από λεπτομερείς αναφορές σε ζητήματα που αφορούν την 

πορεία της Πράξης, μια εποπτική θεώρηση της διαχείρισης και του συντονισμού της Πράξης. Η Πράξη 

δε συνιστά απλά μια σύνθεση των παραδοτέων της αλλά χρειάζεται κανείς να ανατρέχει συνεχώς στα 

στοιχεία του βασικού της σκοπού για να την οργανώνει και να τη συντονίζει.  

Οι πλοηγοί εταίροι (ΙΜΛ και ΕΜΙΙΑΚ), υπό τον συντονισμό της ΙΜΛ, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την 

καταγραφή και διατύπωση του Μεθοδολογικού Ίχνους και θα αποκτήσουν εξειδικευμένο προσωπικό 

με εμπειρία στην αποτύπωση επιστημονικών διαδικασιών και στην διδασκαλία, προκειμένου να 

καταγράφει και να επιμελείται το μεθοδολογικό ίχνος σε τακτική βάση, μαζί με τον επικεφαλής 

συντονιστή εκάστης ομάδας των Πλοηγών,  καθότι κατεξοχήν εκείνες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την 

τήρηση αυτού του αρχείου. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τεκμήρια παρακολούθησης του Μεθοδολογικού Ίχνους (αναφορές, 

καταγραφές), τεχνική έκθεση εφαρμογής Μεθοδολογικού Ίχνους και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.2.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΕΩΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π. 5.4.2 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Στο πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου ο ανάδοχος 
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αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την ανάπτυξη Β’ που περιλαμβάνει την υλοποίηση, τον έλεγχο και 

την βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών από τις ομάδες έργου των Πλοηγών εταίρων (ΙΜΛ και ΕΜΙΙΑΚ) 

σε καταχωρήσεις πολιτισμικών αντικειμένων και αρχείου. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, ο Ανάδοχος 

αναμένεται να συνεργαστεί με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Θα συγκεντρώσει, λοιπόν, τα 

αποτελέσματα και θα συντάξει μια τεχνική έκθεση με καταγραφή της εμπειρίας των μεθοδολογιών 

καταχώρησης αντικειμένων και αρχείου με ειδική αναφορά στο ευπαθές και ευρύ χάρτινο αρχείο. Για τον 

εν λόγω σκοπό, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει και τον ειδικό εξοπλισμό που θα εξασφαλιστεί στο 

πλαίσιο του έργου. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ιδίου παραδοτέου ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει έξι (6) σεμινάρια 
εκπαίδευσης και μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της Καταχώρησης Πολιτισμικής Πληροφορίας 
στην ΒΔ σε: 

▪ Εθελοντές με μεσαίο επίπεδο κατάρτισης και, 

▪ Εθελοντές αρχάριους στις διαδικασίες ψηφιοποίησης. 

Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύεται μέσα από τις κοινές διαδικασίες εκμάθησης μεθοδολογιών και ο 
διασυνοριακός χαρακτήρας του έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του έργου και τα ίδια τα σεμινάρια θα βιντεοσκοπούνται προκειμένου να αναρτηθούν και εκείνα στο 
διαδίκτυο.  

Επιπλέον, δίδεται και η ανάλυση για την ανάγκη χρόνου εργασίας των συναντήσεων στο πλαίσιο του 
παραδοτέου 5.4.2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Προετοιμασία σεμιναρίων εξειδικευμένων εθελοντών 
στην καταχώρηση πληροφορίας και στη χρήση της 
βάσης δεδομένων. 

24 0,21239 3 0,64 

Προετοιμασία σεμιναρίων σε εθελοντές με μεσαίο 
επίπεδο κατάρτισης.  

12 0,10619 6 0,64 

Διεξαγωγή σεμιναρίων σε εθελοντές.  12 0,10619 6 0,64 

ΣΥΝΟΛΟ 1,91 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει: 

▪ Τεχνική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών 
καταχώρησης πολιτισμικών αντικειμένων και αρχείου από τις ομάδες έργου των πλοηγών εταίρων 
(ΙΜΛ και ΕΜΙΙΑΚ). 

▪ Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων, αναρτημένο στην ιστοσελίδα, για έξι (6) σεμινάρια εκπαίδευσης και 
μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της καταχώρησης πολιτισμικής πληροφορίας στην ΒΔ σε 
εθελοντές του ΕΜΙΙΑΚ και της Ι.Μ.Λ. για αρχάριους και μεσαίου επιπέδου. 

▪ Τεκμήρια υλοποίησης σεμιναρίων (παρουσιολόγιο, εκπαιδευτικό υλικό, ατομικές ασκήσεις, 
βιντεοσκοπήσεις, φύλλα αξιολόγησης) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.3.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.5.4.3 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Σκοπός του παραδοτέου είναι να καταγραφεί η 

μεθοδολογία ψηφιοποίησης μνημείων και συνόλων και η ένταξή τους σε συστήματα Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών, με στόχο, η εν λόγω μεθοδολογία, να αποτελέσει πρότυπο και για τις 

υπόλοιπες Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης.  

Η μεθοδολογία αναμένεται να περιγράφει τόσο τις ανάγκες εξοπλισμού και παρελκομένων καθώς και 

διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για διαφορετικούς τύπους μνημείων και χαρακτηριστικά 

τους, όσο και θέματα ακρίβειας αποτύπωσης και ψηφιοποίησης. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα 

συνταχθεί θα δώσει την ευκαιρία στο ΕΜΙΙΑΚ να δημιουργήσει μια ολιστική μεθοδολογία για την 

ψηφιοποίηση μνημείων, κειμηλίων και άλλων κινητών ευρημάτων/έργων τέχνης που σχετίζονται με το 

κάθε μνημείο. 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της Μελέτης Ιεραρχικής Ψηφιοποίησης (Π.4.4.1) και της Μεθοδολογίας 

Καταγραφής και Αποτυπώσεως Πολιτισμικού Χώρου (Π.5.4.3) είναι ότι η πρώτη αφορά στη σειρά με την 

οποία ψηφιοποιείται το εκτενές πολιτισμικό απόθεμα, ενώ η δεύτερη αφορά στο πώς και με πόσους 

διαφορετικούς τρόπους ψηφιοποιείται ο πολιτισμικός χώρος. 

Αμφότερες οι συγκεκριμένες μελέτες απαντούν κρίσιμα ερωτήματα για την διαδικασία ψηφιοποίησης 

του πολιτισμικού αποθέματος αμφοτέρων των νησιωτικών Εκκλησιών, που στο μέλλον θα φθάσει να 

έχει αρκετά εκατομμύρια καταχωρήσεων σε επίπεδο πλήρους κλιμάκωσης. Σφάλματα στα κριτήρια των 

δύο μελετών θα έχουν σημαντική επίπτωση στην διάσωση των πολιτισμικών αγαθών.  

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του Π.5.4.3 θα αναλάβει να κάνει τρία (3) σεμινάρια εκπαίδευσης και 

μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της Καταγραφής και Αποτυπώσεως Πολιτισμικού Χώρου και 

τρια (3) σεμινάρια εκπαίδευσης και μετάδοσης δεξιοτήτων για το αντικείμενο της Καταγραφής και 

Αποτυπώσεως Πολιτισμικών Αντικειμένων σε: 
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▪ Εθελοντές με μεσαίο επίπεδο κατάρτισης ΕΜΙΙΑΚ και, 

▪ Εθελοντές αρχάριους στις διαδικασίες ψηφιοποίησης ΕΜΙΙΑΚ και ΙΜΛ. 

Επιπλέον, δίδεται και η ανάλυση για την ανάγκη χρόνου εργασίας των συναντήσεων στο πλαίσιο του 
παραδοτέου 5.4.3. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων προσωπικού στην αποτύπωση 
μνημείων και κειμηλίων 

24,00 0,21239 6 1,3 

ΣΥΝΟΛΟ 1,3 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει: 
▪ Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναφορικά με τη μεθοδολογία καταγραφής και αποτυπώσεως μνημείων για 

τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και για παρόμοιες ομάδες πολιτιστικού 
περιεχομένου.  

▪ Τεχνική έκθεση περιγραφής Μεθοδολογίας Καταγραφής και Αποτυπώσεως Πολιτισμικού Χώρου 
▪ Τεκμήρια υλοποίησης έξι (6) σεμιναρίων (παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, ατομικές 

ασκήσεις, βιντεοσκοπήσεις, φύλλα αξιολόγησης) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.4.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.5.4.4 ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Σκοπός του εν λόγω παραδοτέου είναι να 

δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα καταγράφει τη μεθοδολογία του ποιοτικού ελέγχου 

των παραδοτέων της ψηφιακής καταγραφής των μνημείων και συνόλων, βάσει των προδιαγραφών.  

Σε γενικές γραμμές, ο ποιοτικός έλεγχος καλείται να ελέγξει τις ποιότητες σε δύο βασικές μορφές 

ψηφιακής καταγραφής πολιτισμικού αποθέματος: 

▪ την ποιότητα της ψηφιακής αποτύπωσης των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, και  

▪ την ποιότητα της ψηφιακής καταχώρησης των πληροφοριών που αφορά σε γνώση που 

σχετίζεται με το πολιτισμικό απόθεμα. 

Για αυτόν τον λόγο ο ποιοτικός έλεγχος οφείλει να είναι σύμφωνος με διεθνείς προδιαγραφές 

αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτισμικών αγαθών (χώρου, αντικειμένων ή άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς) όπως επίσης και με τις απαιτήσεις χρηστών όπως αυτές θα έχουν καθοριστεί 
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σε προηγούμενα παραδοτέα. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο παραδοτέο θα συνδέεται άμεσα και με 

την Ψηφιακή Υπηρεσία, η οποία θα δημιουργήσει τις ψηφιακές υποδομές που θα υποστηρίζουν την 

μεθοδολογία του ποιοτικού ελέγχου. 

Σε αρχικό στάδιο, όμως, είναι απαραίτητο να καταστούν σαφή τα κριτήρια του ποιοτικού ελέγχου τα 

οποία εν συνεχεία θα ενσωματωθούν στην Ψηφιακή Υπηρεσία Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου. 

Συνεπώς, το συγκεκριμένο παραδοτέο θα συνδράμει σημαντικά αλλά όχι και αποκλειστικά στο να θέσει 

κριτήρια που πρέπει εν συνεχεία να διατυπωθούν λειτουργικά στο επίπεδο του σχεδιασμού των 

ψηφιακών υποδομών αφού βέβαια θα έχουν περάσει και από τα απαραίτητα στάδια Ανάπτυξης και 

Βελτιστοποίησης. Ο ποιοτικός έλεγχος αναμένεται να εντοπίσει τυχών αποκλίσεις των παραδοτέων από 

το επιθυμητό επίπεδο αποτύπωσης. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου, απαιτείται η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
σε θέματα ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, τα οποία θα απευθύνονται στο προσωπικό και τους εθελοντές. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Προετοιμασία Σεμιναρίων εξειδικευμένων εθελοντών 
στη μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις 
της καταγραφής, αποτύπωσης, και καταχώρησης 
δεδομένων 

24,00 0,21239 2 0,42 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων εξειδικευμένων εθελοντών στη 
μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της 
καταγραφής, αποτύπωσης, και καταχώρησης 
δεδομένων 

6,00 0,05310 2 0,11 

Προετοιμασία Σεμιναρίων προσωπικού στη 
μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της 
καταγραφής, αποτύπωσης, και καταχώρησης 
δεδομένων 

24,00 0,21239 2 0,42 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων προσωπικού στη μεθοδολογία 
ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της καταγραφής, 
αποτύπωσης, και καταχώρησης δεδομένων 

6,00 0,05310 2 0,11 

ΣΥΝΟΛΟ 1,06 
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Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει: 

▪ Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναφορικά με τη μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις 

μεθοδολογίες καταχώρησης, καταγραφής και αποτύπωσης μνημείων και κειμηλίων για τα δεδομένα 

του ΕΜΙΙΑΚ, καθώς και για παρόμοιες ομάδες πολιτιστικού περιεχομένου.  

▪ Τεχνική μελέτη αναφορικά με τον έλεγχο ποιότητας της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης των 

πολιτισμικών αντικειμένων και μνημείων στο έργο. 

▪ Τεκμήρια υλοποίησης τεσσάρων (4) σεμιναρίων (παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό, ατομικές 

ασκήσεις, βιντεοσκοπήσεις, φύλλα αξιολόγησης). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.4.1.: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.6.4.1. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Σκοπός του παραδοτέου είναι η καταγραφή και 

καταχώρηση των δεδομένων ψηφιακής τεκμηρίωσης των μνημείων και συνόλων στη βάση δεδομένων. Τα 

διάφορα δεδομένα τα οποία θα έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων παραδοτέων 

αναμένεται να καταχωρηθούν στα σωστά πεδία μέσα στη βάση δεδομένων του προγράμματος μέσω ειδικών 

περιβαλλόντων χρήστη. Η καταχώρηση της πληροφορίας αναμένεται να γίνει δια χειρός βάσει 

προδιαγραφών που θα εξαχθούν σε συνεργασία με άλλους εταίρους. 

Η συνολική πληροφορία αφορά  25 μνημεία, 941 κειμήλια και 475 έντυπα, χειρόγραφα και παλαίτυπα βιβλία. 

Παρακάτω παρατίθεται ο εκτιμώμενος εργασιακός φόρτος που απαιτείται για την διεκπεραίωση της 

εργασίας του παραδοτέου.     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΩΡΕΣ ΑΜ ΑΜ 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Α): 
Ονομαστική καταχώρηση, βασική περιγραφή, βασική 
φωτογραφική τεκμηρίωση και γεωεντοπισμός. 

0,35 0,00310 371 1,15 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Β): 
Επίπεδο Α συν στοιχεία βασικής τοπογραφικής και 
φωτογραμμετρικής αποτυπώσεως. 

1,00 0,00885 30 0,27 

Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Γ): 
Επίπεδο Β συν εκτενέστερα στοιχεία αποτυπώσεως 
με τρισδιάστατη προβολή και ιστορικές αναφορές, 
παλαιότερες εκδόσεις σχεδίων και βιβλιογραφικές 
αναφορές. 

1,00 0,00885 30 0,27 
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Καταχώρηση πολιτισμικού χώρου (Επίπεδο Δ): 
Επίπεδο Γ συν εκτενής σχολιασμός, διασύνδεση με 
στοιχεία αρχιτεκτονικών ή άλλων μελετών και 
βιβλιογραφίας όπου υπάρχουν, εκτενείς περιγραφές 
οικοδ. φάσεων, ιστορικό επεμβάσεων, διασύνδεση 
με άλλες βάσεις δεδομένων. 

1,50 0,01327 5 0,07 

Καταχώρηση πολιτισμικού αντικειμένου (Επίπεδο Α):  
Ονομαστική καταχώρηση, βασική περιγραφή, βασική 
φωτογραφική τεκμηρίωση και σύνδεση με 
υφιστάμενο πολιτισμικό χώρο προέλευσης. 

0,50 0,00442 150 0,66 

Καταχώρηση πολιτισμικού αντικειμένου (Επίπεδο Β):  
Επίπεδο Α συν εκτενή φωτογραφική τεκμηρίωση, 
τρισδιάστατο ανάγλυφο και εκτενέστερες ιστορικές 
αναφορές. 

1,50 0,01327 130 1,73 

Καταχώρηση πολιτισμικού αντικειμένου (Επίπεδο Γ):  
Επίπεδο Β συν εκτενή περιγραφή, πολλαπλές 
εναλλακτικές ψηφιακές αποτυπώσεις εφόσον 
υπάρχουν, επεμβατικές και μη μεθόδους 
αποτυπώσεως και διασύνδεση με ιστορικές και 
βιβλιογραφικές αναφορές και ιστορική τεκμηρίωση 
του πολιτισμικού χώρου προέλευσης. 

2,00 0,01770 50 0,88 

Καταχώρηση δεδομένων αρχείου: ονοματοθεσία και 
αρίθμηση ψηφιακού αρχείου, περιγραφή 
περιεχομένων, συνάρτηση με πολιτισμικό χώρο 
αναφοράς, σχολιασμός.  

0,35 0,00310 175 0,54 

Μεταφορά καταχωρήσεως πολιτισμικού χώρου, 
αντικειμένου ή αρχείου από εξωγενή υφιστάμενη 
βάση δεδομένων πολιτισμικών πληροφοριών.* 

0,15 0,00133 500 0,66 

ΣΥΝΟΛΟ 1.441 6,23 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραδοχές εδώ είναι αδρές και σκαριφηματικές και αναμένεται να αποσαφηνιστούν κατά την 
διάρκεια του έργου, στις διατυπώσεις για την μεθοδολογία αποτυπώσεως και καταχωρήσεων ψηφιακών 
πολιτισμικών δεδομένων. 

*Ο χρόνος αυτός είναι βασισμένος στην παραδοχή ότι θα βρεθούν αυτόματοι τρόποι μεταφοράς δεδομένων 
μέσα στο σύστημα από άλλες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας mapping στα κατάλληλα πεδία. 
Διαφορετικά πολύ λιγότερά αντικείμενα θα γίνει εφικτό να μεταφερθούν. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εμπλουτισμένες τις βάσεις δεδομένων με ψηφιακό υλικό 
από το EMIIAK και επίσης θα υλοποιήσει μεταφορά υλικού από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.4.2.: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.6.4.2. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Το παραδοτέο αυτό αφορά στην επεξεργασία των 

ψηφιακών δεδομένων καταγραφής με στόχο την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, βάσει των 

προβλεπόμενων που τίθενται από τον επικεφαλής εταίρο (Ι.Μ.Λ.). Οι εργασίες θα ακολουθήσουν την 

καταχώρηση του ψηφιακού υλικού στη βάση δεδομένων και αφορούν την φωτορεαλιστική επεξεργασία, την 

επεξεργασία νεφών σημείων, τις ενοποιήσεις τρισδιάστατων αρχείων και τη δημιουργία ανάγλυφων από 

νέφη σημείων η φωτογραμμετρία. Η μεταποίηση αφορά 8 επιλεγμένα κειμήλια και 5 μνημεία από  30 

μεγάλης κλίμακας ψηφιοποιήσεις Επιπέδου Γ δηλαδή με εκτενέστερα στοιχεία (υψηλή ανάλυση) 

αποτυπώσεως με τρισδιάστατη προβολή και 30 ψηφιοποιήσεις επιπέδου Β όπου υπάρχει μικρότερη 

ανάλυση στο ψηφιοποιημένο αντικείμενο.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ψηφιακά δεδομένα επεξεργασμένα για τα 43 αντικείμενα 

και να προχωρήσει στην παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων σε διάφορες αναλύσεις όπως θα του 

ζητηθούν με βάση τις προδιαγραφές που θα αναπτύξει το έργο. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.4.4.: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιήσει 

το ΕΜΙΙΑΚ για το Π.6.4.4. ως Δικαιούχος 4 της Πράξης. Το παραδοτέο αυτό θα στηριχθεί στα 

αποτελέσματα του παραδοτέου 5.4.4 και θα αφορά στη συμμετοχή του ΕΜΙΙΑΚ στο εν λόγω έργο. Ο 

έλεγχος θα αφορά σε όλα τα προϊόντα, μετρήσεις, αρχεία και υπό-αρχεία που θα προκύψουν 

αναφορικά με την τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση μνημείων και συνόλων. 

Ο έλεγχος ποιότητας κάθε τύπου δεδομένων, είτε αποτυπώσεως και καταγραφής είτε καταχωρήσεως, 

είτε αποτελεσμάτων επεξεργασίας, είτε αρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς υλικού 

καταχωρημένου με κάποιο τρόπο στη ΒΔ, οφείλει να δημιουργεί μια σχετική καταχώρηση στην 

Ψηφιακή Υποδομή, βάσει της Χρήσης της Ειδικής Ψηφιακής Υπηρεσίας Ποιοτικού και Ποσοτικού 

Ελέγχου, η οποία θα έχει προδιαγραφεί στην Μελέτη του Καθορισμού των Απαιτήσεων του 3.1.1, και 

θα έχει ελεγχθεί, αξιολογηθεί και θα παράξει εν συνεχεία αυτομάτως τεχνική έκθεση με σχόλια και 

παρατηρήσεις για τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα έχουν παρατηρηθεί από τους εκάστοτε ελεγκτές, στα 

καταχωρηθέντα ή στο ψηφιοποιημένο υλικό και που οφείλουν να διορθωθούν σε επόμενο στάδιο.  

 Ο έλεγχος ποιότητας των δεδομένων στην ουσία θα ολοκληρώσει το έργο, και μεταξύ άλλων θα 

παραθέτει και τα συνολικά στοιχεία του όγκου εργασιών που θα έχει υλοποιηθεί και έχει επιτευχθεί 

στη διάρκεια του προγράμματος. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει δελτία ελέγχου και μια τεχνική έκθεση συμπερασμάτων και 

διορθώσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί από την υπογραφή της 

σύμβασης έως την 01/03/2021 ή το τέλος της Πράξης εφόσον αυτή παραταθεί. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί από την υπογραφή της 

σύμβασης έως την 01/03/2021 ή το τέλος της Πράξης εφόσον αυτή παραταθεί. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ (πλέον ΦΠΑ) 

1η έκθεση πεπραγμένων 
2 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 
14.500,00€ 

2η έκθεση πεπραγμένων 
2 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 
14.500,00€ 

3η έκθεση πεπραγμένων και τελική έκθεση Στο τέλος του έργου 28.862,90€ 

Η καταβολή της αμοιβής προς τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την  ολοκλήρωση της 

κάθε «φάσης» του έργου. Η πληρωμή θα είναι άμεσα εξαρτώμενη την έκδοση του Πρακτικού Παραλαβής 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού.  

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος του έργου ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την Αναθέτουσα για 

δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού.  Στην συμβατική τιμή 
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περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση 

της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

Α) Πρακτικό οριστικής παραλαβής του συνόλου της προμήθειας που αφορά η πληρωμή, το οποίο 

συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου και  εξοφλητική απόδειξη εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ»  

γ) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου συνίστανται στα οριζόμενα στη Διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη σύμβαση και θα αφορά στην εκτέλεση 

και εφαρμογή της αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου. 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν δύναται να μεταβληθεί ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της. Δυνατότητα τροποποίησης της παρούσας σύμβασης υφίσταται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας και μόνο όταν η ανάγκη τροποποίησης προκύπτει 

λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρούσα προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση 

αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……………….. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης καθώς 

και η τεχνική προσφορά του αναδόχου.  
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Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 

από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 

Για τον ανάδοχο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, 

Υπέρτιμος και Έξαρχος Ευρώπης Ειρηναίος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ονοματεπώνυμο 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

  



 

Σελίδα 53 από 53 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης της οποίας έλαβα γνώση στο σύνολο 

τους, 

2. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 

3. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής  διακήρυξης,  

4. θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη μου και αποτελούν κατά 

δήλωση τους εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο και 

5. είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

 

 

Ημερομηνία:__/__/2020 

Ο – Η Δηλ_____. 

 (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


