
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

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

2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2) 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 
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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.: 161/24-09-2020 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2,3,4&6 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3 & 6.4.2) 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 

Νέα 

ημ/νια 

08/10/2020 

14/10/2020 

Ημ/νία 

Νέα 

ημ/νια 

08/10/2020 

14/10/2020 

Πλέον 

συμφέρουσα 

από 

οικονομικής 

άποψης 

προσφορά 

βάσει τιμής 

43.629,03€ 

(πλέον ΦΠΑ 24%) 

54.100,00€ 

(συμπ. ΦΠΑ 24%)   

Ημέρα 

Νέα ημέρα 

Πέμπτη 

Τετάρτη 

Ημέρα 

Νέα ημέρα 

Πέμπτη 

Τετάρτη 

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 2,3,4&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 προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&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 βάσει 

τιμής.  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 54.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 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 συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η χρονική διάρκεια παράδοσης του προμηθευόμενου εξοπλισμού είναι έως 1 μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

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 Τετάρτη 14/10/2020 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 Τετάρτη 14/10/2020 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 ΤΜΗΜΑ …». Για κάθε τμήμα θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστός φάκελος. 

▪ 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 τμήμα …». Για κάθε τμήμα θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστός 

φάκελος. Τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις χρειάζεται να υποβληθούν μόνο σε ένα τμήμα και πρέπει 

εξαρχής να ορίζεται ποιο θα είναι αυτό. 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 τμήμα …». Για κάθε τμήμα θα πρέπει να 

υποβληθεί ξεχωριστός φάκελος. 

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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Όροι διακήρυξης 
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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 

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 

της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG 

V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Αριθμός παραδοτέων 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3 & 6.4.2). 

3 Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 43.629,03€, πλέον ΦΠΑ 24% 10.470,97 ήτοι σύνολο 54.100,00€ και 

αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως εξής: 

Τμήμα Είδος Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Ποσό 

ΦΠΑ 

24% 

Συνολικό 

ποσό 

Τμήμα 1 - 

Προμήθεια 

σταθερών και 

φορητών Η/Υ 

και tablets 

(13.410€) 

Σταθερός Η/Υ  1 3.508,07 3.508,07 841,93 4.350 

Φορητός υπολογιστής 

υψηλής 

επεξεργαστικής ισχύος  

1 1.935,48 1.935,48 464,52 2.400 

Φορητοί υπολογιστές 

εργασίας  
3 387,10 1.161,3 278,70 1.440 

Σέρβερ  1 3.145,16 3.145,16 754,84 3.900 

Ψηφιακή ταμπλέτα  1 1.064,52 1.064,52 255,48 1.320 

Τμήμα 2 – 

Προμήθεια 

εξειδικευμένου 

εξοπλισμού 

ψηφιοποίησης 

(30.975€) 

Total station/ 

γεωδαιτικός σταθμός 
1 6.653,23 6.653,23 1.596,77 8.250 

Μη επανδρωμένο 

ιπτάμενο όχημα – UAV  
1 1.512,10 1.512,10 362,90 1.875 

Εξοπλισμός για 

τρισδιάστατη σάρωση 

χώρου - σαρωτής 

λέιζερ 

1 16.411,29 16.411,29 3.938,71 20.350 
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Λογισμικό  1 403,23 403,23 96,77 500 

Τμήμα 3 – 

Προμήθεια 

φωτογραφικού 

εξοπλισμού 

(7.275€)  

Ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή 

υψηλής ευκρίνειας  

1 3.600,80 3.600,80 864,20 4.465 

Κάμερα για την 

καταγραφή των 

ημερίδων  

1 1.165,32 1.165,32 279,68 1.445 

Επικουρικός 

εξοπλισμός 

φωτογράφισης 

(παρελκόμενα-

accessories) 

Βλέπε 

τεχνικές 

προδιαγραφές 

- 1.100,80 264,20 1.365 

Τμήμα 4 – 

Προμήθεια 

λοιπού 

εξοπλισμού 

(2.440€) 

Σύστημα 

τηλεδιασκέψεων  
1 709,68 709,68 170,32 880 

Φωτεινός προβολέας 

και πανί προβολής  
2 629,03 1.258,06 301,94 1.560 

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. 

Η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

5 Αντικείμενο διαγωνισμού  

Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» 

του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 

4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2)».  

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

σχεδίαση, ψηφιοποίηση και εμπλουτισμό. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ψηφιακή καταγραφή, 

αποτύπωση και καταχώρηση μνημείων και κειμηλίων του ΕΜΙΙΑΚ.  

6 Τεχνικές προδιαγραφές  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναλύονται στους παρακάτω πίνακες. Σημειώνεται ότι το σύνολο 

του προμηθευόμενου τεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον δύο ετών, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές. 

6.1 Τμήμα 1 – Προμήθεια σταθερών και φορητών Η/Υ και tablets 

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Σταθερός Η/Υ (x1) 

1 CPU 2X INTEL XEON E5-1620V3 3.50GHZ W/O FAN LGA2011-3 

2 RAM: 128GB (4x32GB) DDR4-3200 

3 Σκληροί Δίσκοι: (x2) 960GB SSD & (x2) 2TB SSD 

4 Τροφοδοτικό: τουλάχιστον 1200WATT 

5 GPU: GeForce RTX 2070, 256bit 8 GB GDDR6, 3x Display Port 

6 Σύστημα δροσισμού/ ψύξης χαμηλού θορύβου (max 25db) 

7 

Κουτί/Case διακομιστή ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αερισμού και ψύξης, 

ενεργειακής απόδοσης (και ανάλογο PSU) και επεκτασιμότητας του διακομιστή με όμορφη 

αισθητική. 

8 

Μητρική Κάρτα / Motherboard σε ανταπόκριση με τα ανωτέρω δεδομένα και ικανότητα 

αναβάθμισης και επεκτασιμότητας και σε αναλογία με τα φορτία που αναλογούν  

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, SD card slots, 1 x HDMI, 3-in-1 card reader (SDHC/SDXC/MMC), SATA III 

6Gb/s 

9 WINDOWS 10 PRO 64BIT  

10 Ποντίκι: Εργονομικής διαμόρφωσης τουλάχιστον 5 πλήκτρων  

11 
Οθόνη: HDR, τουλάχιστον 27", ανάλυση τουλάχιστον 3840x2160, χρόνος απόκρισης κάτω των 

4 ms, αντίθεση τουλάχιστον 1000:1, σύνδεση με DisplayPort ή mini DisplayPort, ηχεία 

12 Πληκτρολόγιο: Kαλή αίσθηση πλήκτρων, Εργονομικής διαμόρφωσης 

Β Φορητός υπολογιστής υψηλής επεξεργαστικής ισχύος (x1) 

1 Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) 

2 Επεξεργαστής (CPU) Intel Core i7 9750H 2,6 GHz  
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3 Οθόνη 15,6 " Full HD  

4 Μνήμη (RAM) 32 GB (2x16GB DDR4- 2666MHZ  

5 Κάρτα Γραφικών Nvidia Quadro P620 4 GB  

6 Σκληρός Δίσκος SSD M.2 512 GB Δευτερεύων Σκληρός Δίσκος 1ΤΒ 7200rpm  

7 Συνδέσεις: Card Reader, Bluetooth 5.0, Ethernet, HDMI, USB 3.1, USB-C, Wi-Fi  

8 Ασφάλεια: Δακτυλικό Αποτύπωμα 

9 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

Γ Φορητοί υπολογιστές εργασίας (x3) 

1 Οθόνη: 15.6 ιντσών και ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 

2 Επεξεργαστής : Intel 

3 Λειτουργικό σύστημα Windows 10 

4 RAM: τουλάχιστον 4GB, DDR4 τουλάχιστον 

5 Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 128GB κατά προτίμηση SSD 

6 Συνδέσεις: τουλάχιστον Bluetooth 4.2 (Dual band) Θύρες USB 2.0, USB 3.0, HDMI 

7 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 

Δ Σέρβερ (x1) 

1 Επεξεργαστής: τουλάχιστον Intel Xeon E-2124, Πυρήνες 4, 3.30 GHz 

2 
Σκληροί Δίσκοι: 2x 1 TB (7200 rpm, 3.5'' SATA) & 10x 2TB (SSD, Read Speed 530 MB/s  Write 

Speed460 MB/s) 

3 RAM: 8GB DDR4-2666MT/s 

4 Ελεγκτές: S140 & 2x Digitus SATAIII PCIe card 

5 Ethernet: 2 x 1gb  

6 Optical Drive: DVD-RW 

7 Εγγύηση: On Site – Repair Next Business για τουλάχιστον 5 έτη 

Ε Ψηφιακή ταμπλέτα (x1) 

1 Διάσταση 12.9" Retina LED, Ανάλυσης  2732x2048 (120Hz) τουλάχιστον 

2 Επεξεργαστής: Octa Core A12X 64-bit & M12 motion coprocessor τουλάχιστον 

3 Αισθητήρες: Face ID, LiDAR Scanner, Γυροσκόπιο, Ανιχνευτής Κίνησης, Αισθητήρας 

περιβάλλοντος φωτισμού, Βαρόμετρο 

4 Μνήμη: τουλάχιστον 4 GB 

5 Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 256 GB 

6 Λειτουργικό σύστημα: iOS 10 οπωσδήποτε για συμβατότητα με λοιπά συστήματα 

7 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 
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6.2 Τμήμα 2 – Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού ψηφιοποίησης 

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Total station/ γεωδαιτικός σταθμός (x1) 

1 Ακρίβειας τουλάχιστον 5" 

2 
Δυνατότητα Αποτύπωσης/Χάραξης με πρίσμα και χωρίς (reflectorless - δηλαδή με τη χρήση 

laser) 

3 Μεγέθυνση τηλεσκοπικού φακού 30Χ τουλάχιστον 

4 Λήψη φωτογραφικού φόντου για την καταγραφή σημείων χωρίς croquis 

5 Μεταφορά δεδομένων με USB 

6 

Οφείλει να περιλαμβάνει φορτιστή, κουτί και τσάντα ασφαλούς μεταφοράς, κάλυμμα βροχής 

και προφύλαξης από τα καιρικά φαινόμενα, δεύτερη μπαταρία, πρίσμα και τρίποδα καθώς 

και όποια άλλα παρελκόμενα είναι απαραίτητα για πλήρη αποτύπωση με το συγκεκριμένο 

όργανο 

B Μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα – UAV (x1) 

1 Ανάλυση τουλάχιστον 20 MP 

2 Δυνατότητα λήψης 4K video 

3 Αυτονομία λειτουργίας (διάρκεια 1 μπαταρίας) περίπου 30 λεπτά,  

4 Αισθητήρες για αποφυγή σύγκρουσης, συμβατό με iOS 9.0 or later/ Android 4.4.0 or later,  

5 Δυνατότητα ελέγχου μεγάλης εμβέλειας (> 6 km), σύστημα πλοήγησης GPS/Glonass,  

6 Ηλεκτρονική οθόνη τηλεχειριστηρίου ή συμβατό με tablet.  

7 Επιπλέον μπαταρίες, θήκη φύλαξης, 2x 2 έλικες χαμηλού θορύβου & φορτιστής αυτοκινήτου.  

8 Όσο το δυνατόν μικρότερο σε μέγεθος, αναδιπλούμενο, για εύκολη μεταφορά. 

9 Συμβατή κάρτα μνήμης (u3) χωρητικότητας 128 GB τουλάχιστον 170 Mb/s 

Γ Εξοπλισμός για τρισδιάστατη σάρωση χώρου - σαρωτής λέιζερ (x1) 

1 
Βάρος/διαστάσεις: κατά το δυνατόν ελαφρύτερο κατά το δυνατόν μικρότερο για ευκολία 

μεταφοράς. 

2 Εύρος σάρωσης: τουλάχιστον 55m με ακρίβεια μέχρι 4,5mm, κάλυψη 360◦ μοιρών 

3 
Πυκνότητα/ ταχύτητα σάρωσης: Τουλάχιστον 350.000 σημεία/ δευτερόλεπτο, λιγότερο των 

200 δευτερολέπτων για μια πλήρη αποτύπωση 360◦. 

4 

Λογισμικό: Συνεργασία με προγράμματα Autodesk, διαχείριση δεδομένων αποτυπώσεως επί 

του πεδίου για την λήψη αποφάσεων σε σχέση με την έκταση και τις ανάγκες του 

αντικειμένου. 

5 Δυνατότητα άμεσης οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων σε ψηφιακή ταμπλέτα 
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6 
Δυνατότητα μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων μέσω πλατφορμών διαδικτύου μεταξύ των 

μελών της ομάδας έργου.  

7 Τηλεκατεύθυνση/τηλεπλοήγηση: μέσω tablet ή άλλης φορητής ασύρματης συσκευής. 

8 2x μπαταρίες, τρίποδας, θήκη φύλαξης 

9 Εγγυήσεις και πακέτο φροντίδας και συντήρησης μετά την αγορά του εξοπλισμού 

Δ Λογισμικό (x1) 

1 Agisoft Metashape – για φωτογραμμετρική επεξεργασία 

6.3 Τμήμα 3 – Προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού  

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υψηλής ευκρίνειας (x1)  

1 Ανάλυση > 30MP, DSLR 

2 Έλεγχος μέσω smartphone (wireless/bluetooth), electronic cable release shutter  

3 Λήψη φωτογραφιών σε χαμηλό φωτισμό 

4 
Δυνατότητα συνεχούς λήψης φωτογραφιών Μέγ. περίπου 7fps. με πλήρη παρακολούθηση 

AF/AE 

5 Τύπος εικόνας DIGIC 6+ 

6 Ευαισθησία ISO 100-32000 

7 Ενσωματωμένο GPS με ακρίβεια εντοπισμού θέσης τουλάχιστον 30m 

8 Διασύνδεση με USB 3.0, Wifi, μίνι HDMI 

9 Απομακρυσμένος ελεγκτής (Remote Controller) 

10 Θήκη φύλαξης, με πολλές θήκες για επιπρόσθετη φύλαξη παρελκομένων μηχανής 

11 Συμβατή κάρτα μνήμης (u3) χωρητικότητας 128 GB τουλάχιστον 170 Mb/s 

12 

Επαγγελματικός τρίποδας: 

- Πέλματα ποδιών: Καουτσούκ  

- Σχήμα κεντρική κολώνας: Πεπλατυσμένο  
- Προέκταση κεντρικής κολώνας: Ταχείας κίνησης  

- Κλίση κεντρικής κολώνας κατά 90°: Ναι 

- Τύπος κεφαλής: Σφαιρική  

- Μοντούρα βάσης: Θηλυκό σπείρωμα 3/8″-16  

- Βίδα προσαρμογής μηχανής: Αρσενικό σπείρωμα 1/4″-20  

- Τύπος πλακέτας ταχείας απελευθέρωσης: Arca-Type 

- RC2, Έλεγχος τριβής, Ανεξάρτητο κλείδωμα πανοραμικής κίνησης: Ναι  

- Εύρος πανοραμικής κίνησης & κλίσεων  

- Κάθετη κλίση: 0° έως +90°  

- Εύρος Panning: 360°,   
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- Φορτίο εργασίας: τουλάχιστον από 10 kg  

- Ύψος εργασίας: τουλάχιστον 160 cm 

- Υλικό κατασκευής: κράμα αλουμινίου 

13 
Φακός Σταθερής Εστιακής Απόστασης 50 mm, F1,4 για Full-Frame Format, Διάμετρος Φίλτρου 

77 mm, Λειτουργίες AutoFocus, Οδηγός Canon EF συμβατός με το σώμα 

14 
Φακός Μεταβλητής Εστιακής Απόστασης 24-70mm, f/2.8 για Full-Frame Format, Οδηγός Canon 

EF συμβατός με το σώμα  

Β Κάμερα για την καταγραφή των ημερίδων (x1) 

1 Εγγραφή 4K Ultra HD (3840 x 2160) 

2 Αισθητήρας Exmor R® CMOS τύπου 1/2,5 (7,20 mm) με οπίσθιο φωτισμό 

3 Σταθεροποίηση εικόνας με Έξυπνη ενεργή λειτουργία σε 5 άξονες 

4 Οπτικό ζουμ 20Χ 

5 Κάρτα μνήμης τουλάχιστον SD 64GB (170MB/s) 

6 Άλλες Λειτουργίες: εγγραφή υψηλής ταχύτητας, λήψη time-lapse, WI-FI, NFC 

7 

Επιπλέων σταθεροποιητής κάμερας με BG18 Grip (built-in Battery) x1, Extended Grip/Tripod 

(plastic) x1, Quick-Release Plate x1, Camera Riser x1, Carrying Case x1, Phone Holder x1, Lens 

Support x1, 8-Pin Port Cover x2, Wrench x2, Camera Screw 1/4"-20 x3, Screw M4 x4, Multi-

Camera Control Cable (multi usb) x1, Multi-Camera Control Cable (type c) x1, Usb C Cable x1, 

Multi-camera control adapter (type-c to micro usb) x1, Focus Motor x1, Focus Motor Rod Mount 

x1, Focus Wheel x1, Focus Gear Strip x1, Screw x6, RSS Splitter x1. 

8 

Επιπλέον επαγγελματική κεφαλή βίντεο υγρού φυσιγγίου με σταθερή έλξη, Ύψος 9 cm Βάρος 

0.93 kg Μέγιστο φορτίο 5 kg από Αλουμίνιο, , κλίση -70 ° / + 90°, Κέντρο βαρύτητας 55 χιλ, 

Βάρος αντιστάθμισης 2,4 κιλά, Μοντούρα βάσης: Θηλυκό σπείρωμα 3/8″ 

Γ Επικουρικός εξοπλισμός φωτογράφισης (παρελκόμενα-accessories) 

1 

Κάρτα μνήμης 128GB με απόδοση υψηλής ταχύτητας τεχνολογίας UHS-II (U3) για ταχύτητα 

μεταφοράς ανάγνωσης έως 2000x (300 MB/s) μαζί με συσκευή ανάγνωσης για μεταφορά 

αρχείων υψηλής ταχύτητας από κάρτα σε υπολογιστή, επιταχύνοντας δραματικά τη ροή 

εργασίας συμβατή προς τα πίσω με τη συσκευή UHS-I  

2 Φωτογραφικά κλιμακόμετρα (calibration scales) – forensic  

3 Πιστοποιητικά πινακίδια ταύτισης χρωμάτων (colour passports)  

4 Ξύλινο καβαλέτο, βαρέος τύπου. για να φέρει εικόνες  ή έργα περίπου 1,5μ Χ 1,20μ  

5 
Ξύλινο καβαλέτο, φορητού τύπου,  για φωτογράφιση εικόνων, με την μεγαλύτερη δυνατή 

φορητότητα διάστασης και βάρους 

6 

Φωτιστικά (τουλάχιστον 2) φωτογραφίας συνεχόμενου φωτισμού (continuous emission), 

τύπου LED array, ρυθμιζόμενης έντασης και θερμοκρασίας, φορητά με μπαταρίες 

επαναφορτιζόμενες, με φορτιστή και πρόσθετες μπαταρίες, λευκού φωτός, με CRI 

τουλάχιστον 90, μαζί με βάσεις φωτισμού (stands) 
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7 Σετ καθαρισμού φωτογραφικής κάμερας 

8 
Φωτόμετρο για άμεσο και έμμεσο προσπίπτον φως και ατμοσφαιρικό (direct, indirect, 

ambient) 

9 Πτυσσόμενο φόντο για φωτογραφία, (λευκό), περίπου 3 x 3.6 m 

10 Πτυσσόμενο φόντο για φωτογραφία, (μαύρο), περίπου 3 x 3.6 m 

6.4 Τμήμα 4 – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού  

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Σύστημα τηλεδιασκέψεων (x1) 

1 

Οθόνη τηλεδιασκέψεων: 

- Διαγώνιος 49" τουλάχιστον 

- Ευκρίνεια 4K Ultra HD 

- Ρυθμός ανανέωσης 50/60 Hz 

- Τύπος Panel Edge LED 

- HDR Type HDR10+, HDR10 

- Κανάλια ήχου Stereo, Ισχύς 20 W 

- Πρότυπα Ήχου Dolby Digital Plus τουλάχιστον 

- Δέκτης DVB-C, DVB-T2 τουλάχιστον 

- HDMI x3 

- USB x2 

- Ethernet 

- Digital Audio Optical 

- Υποδοχές για ακουστικά (Headphones) 

- Ασύρματες συνδέσεις: WiFi τουλάχιστον 

- Screen Mirroring από κινητό ή tablet σε οθόνη 

- Βραχίονας/σύστημα ανάρτησης στον τοίχο 

2 

Κάμερα τηλεδιασκέψεων: 

- USB plug and play camera for meeting rooms, laptops and streaming 

- Συμβατότητα με Windows και MacOS 

- Υποστήριξη τουλάχιστον Skype/Teams, Zoom, Google Hangouts, Bluejeans  

- 180 degree Auto-flip feature για προβολή από ανάποδη θέση 

- Ultra-wide-angle lens με 150 degree FOV - excellent image quality 

- Lossless HD Pan/Tilt/Zoom up to 4x 
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B Φωτεινός προβολέας και πανί προβολής (x2) 

1 Φωτεινότητα τουλάχιστον από 4.400 Lumen 

2 Αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον από 15.000 

3 Διόρθωση: Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 ° 

4 Ηλεκτρική οθόνη προβολής 100" 220x120cm, 16:9, μηχανισμός χαμηλού θορύβου, εύκολη 

στερέωση από τοίχο ή οροφή.  

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 βάσει 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 14/10/2020 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 14/10/2020 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: 

i. Έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταβολών της, από την κατά 

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

πρόσωπο. 

ii. 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  

iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπό  τους και 

iv. 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 Τεχνική Προσφορά 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν με σαφήνεια τη συμμόρφωση/αποδοχή όλων των όρων/σημείων 

των τεχνικών προδιαγραφών για κάθε τμήμα του διαγωνισμού στο οποίο επιθυμούν να υποβάλουν 

προσφορά. Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τον πίνακα 

συμμόρφωσης που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα προσφοράς (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές) όπως 

ανταποκρίνεται σε κάθε όρο /σημείο των προδιαγραφών παραπέμποντας στα τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή ή άλλο υποστηρικτικό υλικό  ή/και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την 

συμμόρφωση των προσφερόμενων συσκευών με τις προδιαγραφές. 

Για κάθε τμήμα του διαγωνισμού υποβάλλεται ξεχωριστός φάκελος προσφοράς. Κάθε συμμετέχοντας που 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά σε πάνω από ένα τμήμα του διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστό 

https://emi.iak.gr/
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φάκελο για κάθε τμήμα ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αντίστοιχη συμμόρφωση/αποδοχή όλων των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

18 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. Κάθε συμμετέχοντας που επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά σε πάνω από ένα τμήμα του διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστό φάκελο για κάθε τμήμα 

με ξεχωριστή οικονομική προσφορά. Για κάθε τμήμα του διαγωνισμού θα πρέπει να αναγράφεται η συνολική 

τιμή, καθώς και το ποσό για κάθε κομμάτι εξοπλισμού εντός του τμήματος. 

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. 

19 Γλώσσα Εγγράφων 

Ελληνική 

20 Τιμή 

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

τιμές θα είναι μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Η τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνει κόστη 

μεταφοράς και πιθανά κόστη εγκατάστασης για τυχόν εξειδικευμένο εξοπλισμό. 

21 Νόμισμα 

Ευρώ (€) 

22 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 

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  
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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. Προσφορές που δε συμμορφώνονται πλήρως με τα 

ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. 

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 

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 βάσει τιμής.  

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. 
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Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη προσφέρει τον αιτούμενο 

εξοπλισμό στη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

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 

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. 

23 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.  

24 Χρόνος Ισχύος της Σύμβασης 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί σε 1 μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
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25 Τρόπος Πληρωμής 

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 συμμόρφωσης με τις αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς επίσης πιστοποιείται η καλή 

λειτουργία του εξοπλισμού αφού τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. 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 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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. 

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.  
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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.  

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 
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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: 

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

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

2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2) 

Τρόπος σύνταξης προσφορών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ 

Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ανάλογα με το τμήμα του διαγωνισμού, για το οποίο ενδιαφέρεται να υποβάλει προσφορά ο προσφέρων, 

πρέπει να συμπληρωθεί το αντίστοιχό τμήμα τεχνικών προδιαγραφών. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ένας 

συμμετέχοντας δύναται να υποβάλει προσφορά για όσα τμήματα του διαγωνισμού επιθυμεί. 

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τμήμα του διαγωνισμού. Για κάθε 

τεχνικό χαρακτηριστικό που αναφέρεται στον πίνακα, ο προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει τη δήλωση 

συμμόρφωσης στη διπλανή στήλη. Σε περίπτωση θετικής συμμόρφωσης, θα πρέπει να αναφερθεί και το 

αποδεικτικό με το οποίο τεκμηριώνεται το κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό. 

Τμήμα 1 – Προμήθεια σταθερών και φορητών Η/Υ και tablets 

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Δήλωση 

συμμόρφωσης 

(Ναι / Όχι) 

Αποδεικτικά στοιχεία/ 

αναφορά σε τεχνικά 

φυλλάδια κατασκευαστή 

Α Σταθερός Η/Υ (x1)   

1 
CPU 2X INTEL XEON E5-1620V3 3.50GHZ W/O FAN 

LGA2011-3 
  

2 RAM: 128GB (4x32GB) DDR4-3200   

3 Σκληροί Δίσκοι: (x2) 960GB SSD & (x2) 2TB SSD   

4 Τροφοδοτικό: τουλάχιστον 1200WATT   

5 
GPU: GeForce RTX 2070, 256bit 8 GB GDDR6, 3x 

Display Port 
  

6 
Σύστημα δροσισμού/ ψύξης χαμηλού θορύβου (max 

25db) 
  

7 

Κουτί/Case διακομιστή ικανό να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις αερισμού και ψύξης, ενεργειακής 

απόδοσης (και ανάλογο PSU) και επεκτασιμότητας 

του διακομιστή με όμορφη αισθητική. 

  

8 

Μητρική Κάρτα / Motherboard σε ανταπόκριση με τα 

ανωτέρω δεδομένα και ικανότητα αναβάθμισης και 

επεκτασιμότητας και σε αναλογία με τα φορτία που 

αναλογούν  
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2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, SD card slots, 1 x HDMI, 3-in-

1 card reader (SDHC/SDXC/MMC), SATA III 6Gb/s 

9 WINDOWS 10 PRO 64BIT    

10 
Ποντίκι: Εργονομικής διαμόρφωσης τουλάχιστον 5 

πλήκτρων  
  

11 

Οθόνη: HDR, τουλάχιστον 27", ανάλυση τουλάχιστον 

3840x2160, χρόνος απόκρισης κάτω των 4 ms, 

αντίθεση τουλάχιστον 1000:1, σύνδεση με 

DisplayPort ή mini DisplayPort, ηχεία 

  

12 
Πληκτρολόγιο: Kαλή αίσθηση πλήκτρων, 

Εργονομικής διαμόρφωσης 
  

Β 
Φορητός υπολογιστής υψηλής επεξεργαστικής 

ισχύος (x1) 
  

1 Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 

Professional (64-bit) 
  

2 Επεξεργαστής (CPU) Intel Core i7 9750H 2,6 GHz    

3 Οθόνη 15,6 " Full HD    

4 Μνήμη (RAM) 32 GB (2x16GB DDR4- 2666MHZ    

5 Κάρτα Γραφικών Nvidia Quadro P620 4 GB    

6 Σκληρός Δίσκος SSD M.2 512 GB Δευτερεύων Σκληρός 

Δίσκος 1ΤΒ 7200rpm  
  

7 Συνδέσεις: Card Reader, Bluetooth 5.0, Ethernet, 

HDMI, USB 3.1, USB-C, Wi-Fi  
  

8 Ασφάλεια: Δακτυλικό Αποτύπωμα   

9 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών    

Γ Φορητοί υπολογιστές εργασίας (x3)   

1 
Οθόνη: 15.6 ιντσών και ανάλυση τουλάχιστον 

1920x1080 
  

2 Επεξεργαστής : Intel   

3 Λειτουργικό σύστημα Windows 10   

4 RAM: τουλάχιστον 4GB, DDR4 τουλάχιστον   

5 
Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 128GB κατά προτίμηση 

SSD 
  

6 
Συνδέσεις: τουλάχιστον Bluetooth 4.2 (Dual band) 

Θύρες USB 2.0, USB 3.0, HDMI 
  

7 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών   

Δ Σέρβερ (x1)   
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1 
Επεξεργαστής: τουλάχιστον Intel Xeon E-2124, 

Πυρήνες 4, 3.30 GHz 
  

2 

Σκληροί Δίσκοι: 2x 1 TB (7200 rpm, 3.5'' SATA) & 10x 

2TB (SSD, Read Speed 530 MB/s  Write Speed460 

MB/s) 

  

3 RAM: 8GB DDR4-2666MT/s   

4 Ελεγκτές: S140 & 2x Digitus SATAIII PCIe card   

5 Ethernet: 2 x 1gb    

6 Optical Drive: DVD-RW   

7 
Εγγύηση: On Site – Repair Next Business για 

τουλάχιστον 5 έτη 
  

Ε Ψηφιακή ταμπλέτα (x1)   

1 Διάσταση 12.9" Retina LED, Ανάλυσης  2732x2048 

(120Hz) τουλάχιστον 
  

2 Επεξεργαστής: Octa Core A12X 64-bit & M12 motion 

coprocessor τουλάχιστον 
  

3 Αισθητήρες: Face ID, LiDAR Scanner, Γυροσκόπιο, 

Ανιχνευτής Κίνησης, Αισθητήρας περιβάλλοντος 

φωτισμού, Βαρόμετρο 

  

4 Μνήμη: τουλάχιστον 4 GB 
  

5 Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 256 GB 
  

6 Λειτουργικό σύστημα: iOS 10 οπωσδήποτε για 

συμβατότητα με λοιπά συστήματα 
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Τμήμα 2 – Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού ψηφιοποίησης 

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Δήλωση 

συμμόρφωσης 

(Ναι / Όχι) 

Αποδεικτικά στοιχεία/ 

αναφορά σε τεχνικά 

φυλλάδια κατασκευαστή 

Α Total station/ γεωδαιτικός σταθμός (x1)   

1 Ακρίβειας τουλάχιστον 5"   

2 
Δυνατότητα Αποτύπωσης/Χάραξης με πρίσμα και 

χωρίς (reflectorless - δηλαδή με τη χρήση laser) 
  

3 Μεγέθυνση τηλεσκοπικού φακού 30Χ τουλάχιστον   

4 
Λήψη φωτογραφικού φόντου για την καταγραφή 

σημείων χωρίς croquis 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 

5 Μεταφορά δεδομένων με USB   

6 

Οφείλει να περιλαμβάνει φορτιστή, κουτί και 

τσάντα ασφαλούς μεταφοράς, κάλυμμα βροχής και 

προφύλαξης από τα καιρικά φαινόμενα, δεύτερη 

μπαταρία, πρίσμα και τρίποδα καθώς και όποια 

άλλα παρελκόμενα είναι απαραίτητα για πλήρη 

αποτύπωση με το συγκεκριμένο όργανο 

  

B Μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα – UAV (x1)   

1 Ανάλυση τουλάχιστον 20 MP   

2 Δυνατότητα λήψης 4K video   

3 
Αυτονομία λειτουργίας (διάρκεια 1 μπαταρίας) 

περίπου 30 λεπτά,  
  

4 
Αισθητήρες για αποφυγή σύγκρουσης, συμβατό με 

iOS 9.0 or later/ Android 4.4.0 or later,  
  

5 
Δυνατότητα ελέγχου μεγάλης εμβέλειας (> 6 km), 

σύστημα πλοήγησης GPS/Glonass,  
  

6 
Ηλεκτρονική οθόνη τηλεχειριστηρίου ή συμβατό με 

tablet.  
  

7 
Επιπλέον μπαταρίες, θήκη φύλαξης, 2x 2 έλικες 

χαμηλού θορύβου & φορτιστής αυτοκινήτου.  
  

8 
Όσο το δυνατόν μικρότερο σε μέγεθος, 

αναδιπλούμενο, για εύκολη μεταφορά. 
  

9 
Συμβατή κάρτα μνήμης (u3) χωρητικότητας 128 GB 

τουλάχιστον 170 Mb/s 
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Γ 
Εξοπλισμός για τρισδιάστατη σάρωση χώρου - 

σαρωτής λέιζερ (x1) 
  

1 
Βάρος/διαστάσεις: κατά το δυνατόν ελαφρύτερο 

κατά το δυνατόν μικρότερο για ευκολία μεταφοράς. 
  

2 
Εύρος σάρωσης: τουλάχιστον 55m με ακρίβεια 

μέχρι 4,5mm, κάλυψη 360◦ μοιρών 
  

3 

Πυκνότητα/ ταχύτητα σάρωσης: Τουλάχιστον 

350.000 σημεία/ δευτερόλεπτο, λιγότερο των 200 

δευτερολέπτων για μια πλήρη αποτύπωση 360◦. 

  

4 

Λογισμικό: Συνεργασία με προγράμματα Autodesk, 

διαχείριση δεδομένων αποτυπώσεως επί του 

πεδίου για την λήψη αποφάσεων σε σχέση με την 

έκταση και τις ανάγκες του αντικειμένου. 

  

5 
Δυνατότητα άμεσης οπτικής αναπαράστασης των 

δεδομένων σε ψηφιακή ταμπλέτα 
  

6 

Δυνατότητα μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων 

μέσω πλατφορμών διαδικτύου μεταξύ των μελών της 

ομάδας έργου.  

  

7 
Τηλεκατεύθυνση/τηλεπλοήγηση: μέσω tablet ή 

άλλης φορητής ασύρματης συσκευής. 
  

8 2x μπαταρίες, τρίποδας, θήκη φύλαξης   

9 
Εγγυήσεις και πακέτο φροντίδας και συντήρησης 

μετά την αγορά του εξοπλισμού 
  

Δ Λογισμικό (x1)   

1 
Agisoft Metashape – για φωτογραμμετρική 

επεξεργασία 
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Τμήμα 3 – Προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού  

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Δήλωση 

συμμόρφωσης 

(Ναι / Όχι) 

Αποδεικτικά στοιχεία/ 

αναφορά σε τεχνικά 

φυλλάδια κατασκευαστή 

Α 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υψηλής ευκρίνειας 

(x1)  
  

1 Ανάλυση > 30MP, DSLR   

2 
Έλεγχος μέσω smartphone (wireless/bluetooth), 

electronic cable release shutter  
  

3 Λήψη φωτογραφιών σε χαμηλό φωτισμό   

4 
Δυνατότητα συνεχούς λήψης φωτογραφιών Μέγ. 

περίπου 7fps. με πλήρη παρακολούθηση AF/AE 
  

5 Τύπος εικόνας DIGIC 6+   

6 Ευαισθησία ISO 100-32000   

7 
Ενσωματωμένο GPS με ακρίβεια εντοπισμού θέσης 

τουλάχιστον 30m 
  

8 Διασύνδεση με USB 3.0, Wifi, μίνι HDMI   

9 Απομακρυσμένος ελεγκτής (Remote Controller)   

10 
Θήκη φύλαξης, με πολλές θήκες για επιπρόσθετη 

φύλαξη παρελκομένων μηχανής 
  

11 
Συμβατή κάρτα μνήμης (u3) χωρητικότητας 128 GB 

τουλάχιστον 170 Mb/s 
  

12 

Επαγγελματικός τρίποδας: 

- Πέλματα ποδιών: Καουτσούκ  

- Σχήμα κεντρική κολώνας: Πεπλατυσμένο  
- Προέκταση κεντρικής κολώνας: Ταχείας κίνησης  

- Κλίση κεντρικής κολώνας κατά 90°: Ναι 

- Τύπος κεφαλής: Σφαιρική  

- Μοντούρα βάσης: Θηλυκό σπείρωμα 3/8″-16  

- Βίδα προσαρμογής μηχανής: Αρσενικό 

σπείρωμα 1/4″-20  

- Τύπος πλακέτας ταχείας απελευθέρωσης: Arca-

Type 

- RC2, Έλεγχος τριβής, Ανεξάρτητο κλείδωμα 

πανοραμικής κίνησης: Ναι  

- Εύρος πανοραμικής κίνησης & κλίσεων  
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- Κάθετη κλίση: 0° έως +90°  

- Εύρος Panning: 360°,   

- Φορτίο εργασίας: τουλάχιστον από 10 kg  

- Ύψος εργασίας: τουλάχιστον 160 cm 

- Υλικό κατασκευής: κράμα αλουμινίου 

13 

Φακός Σταθερής Εστιακής Απόστασης 50 mm, F1,4 

για Full-Frame Format, Διάμετρος Φίλτρου 77 mm, 

Λειτουργίες AutoFocus, Οδηγός Canon EF συμβατός 

με το σώμα 

  

14 

Φακός Μεταβλητής Εστιακής Απόστασης 24-70mm, 

f/2.8 για Full-Frame Format, Οδηγός Canon EF 

συμβατός με το σώμα  

  

Β Κάμερα για την καταγραφή των ημερίδων (x1)   

1 Εγγραφή 4K Ultra HD (3840 x 2160)   

2 
Αισθητήρας Exmor R® CMOS τύπου 1/2,5 (7,20 mm) 

με οπίσθιο φωτισμό 
  

3 
Σταθεροποίηση εικόνας με Έξυπνη ενεργή 

λειτουργία σε 5 άξονες 
  

4 Οπτικό ζουμ 20Χ   

5 Κάρτα μνήμης τουλάχιστον SD 64GB (170MB/s)   

6 
Άλλες Λειτουργίες: εγγραφή υψηλής ταχύτητας, 

λήψη time-lapse, WI-FI, NFC 
  

7 

Επιπλέων σταθεροποιητής κάμερας με BG18 Grip 

(built-in Battery) x1, Extended Grip/Tripod (plastic) 

x1, Quick-Release Plate x1, Camera Riser x1, Carrying 

Case x1, Phone Holder x1, Lens Support x1, 8-Pin Port 

Cover x2, Wrench x2, Camera Screw 1/4"-20 x3, 

Screw M4 x4, Multi-Camera Control Cable (multi usb) 

x1, Multi-Camera Control Cable (type c) x1, Usb C 

Cable x1, Multi-camera control adapter (type-c to 

micro usb) x1, Focus Motor x1, Focus Motor Rod 

Mount x1, Focus Wheel x1, Focus Gear Strip x1, Screw 

x6, RSS Splitter x1. 

  

8 

Επιπλέον επαγγελματική κεφαλή βίντεο υγρού 

φυσιγγίου με σταθερή έλξη, Ύψος 9 cm Βάρος 0.93 kg 

Μέγιστο φορτίο 5 kg από Αλουμίνιο, , κλίση -70 ° / + 

90°, Κέντρο βαρύτητας 55 χιλ, Βάρος αντιστάθμισης 

2,4 κιλά, Μοντούρα βάσης: Θηλυκό σπείρωμα 3/8″ 

  



 

Σελίδα 31 από 49 
 

Γ 
Επικουρικός εξοπλισμός φωτογράφισης 

(παρελκόμενα-accessories) 
 

 

1 

Κάρτα μνήμης 128GB με απόδοση υψηλής ταχύτητας 

τεχνολογίας UHS-II (U3) για ταχύτητα μεταφοράς 

ανάγνωσης έως 2000x (300 MB/s) μαζί με συσκευή 

ανάγνωσης για μεταφορά αρχείων υψηλής 

ταχύτητας από κάρτα σε υπολογιστή, επιταχύνοντας 

δραματικά τη ροή εργασίας συμβατή προς τα πίσω 

με τη συσκευή UHS-I  

 

 

2 
Φωτογραφικά κλιμακόμετρα (calibration scales) – 

forensic  
 

 

3 
Πιστοποιητικά πινακίδια ταύτισης χρωμάτων (colour 

passports)  
 

 

4 
Ξύλινο καβαλέτο, βαρέος τύπου. για να φέρει εικόνες  

ή έργα περίπου 1,5μ Χ 1,20μ  
 

 

5 

Ξύλινο καβαλέτο, φορητού τύπου,  για 

φωτογράφιση εικόνων, με την μεγαλύτερη δυνατή 

φορητότητα διάστασης και βάρους 

 

 

6 

Φωτιστικά (τουλάχιστον 2) φωτογραφίας 

συνεχόμενου φωτισμού (continuous emission), 

τύπου LED array, ρυθμιζόμενης έντασης και 

θερμοκρασίας, φορητά με μπαταρίες 

επαναφορτιζόμενες, με φορτιστή και πρόσθετες 

μπαταρίες, λευκού φωτός, με CRI τουλάχιστον 90, 

μαζί με βάσεις φωτισμού (stands) 

 

 

7 Σετ καθαρισμού φωτογραφικής κάμερας   

8 
Φωτόμετρο για άμεσο και έμμεσο προσπίπτον φως 

και ατμοσφαιρικό (direct, indirect, ambient) 
 

 

9 
Πτυσσόμενο φόντο για φωτογραφία, (λευκό), 

περίπου 3 x 3.6 m 
 

 

10 
Πτυσσόμενο φόντο για φωτογραφία, (μαύρο), 

περίπου 3 x 3.6 m 
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Τμήμα 4 – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού  

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Δήλωση 

συμμόρφωσης 

(Ναι / Όχι) 

Αποδεικτικά στοιχεία/ 

αναφορά σε τεχνικά 

φυλλάδια κατασκευαστή 

Α Σύστημα τηλεδιασκέψεων (x1)   

1 

Οθόνη τηλεδιασκέψεων: 

- Διαγώνιος 49" τουλάχιστον 

- Ευκρίνεια 4K Ultra HD 

- Ρυθμός ανανέωσης 50/60 Hz 

- Τύπος Panel Edge LED 

- HDR Type HDR10+, HDR10 

- Κανάλια ήχου Stereo, Ισχύς 20 W 

- Πρότυπα Ήχου Dolby Digital Plus τουλάχιστον 

- Δέκτης DVB-C, DVB-T2 τουλάχιστον 

- HDMI x3 

- USB x2 

- Ethernet 

- Digital Audio Optical 

- Υποδοχές για ακουστικά (Headphones) 

- Ασύρματες συνδέσεις: WiFi τουλάχιστον 

- Screen Mirroring από κινητό ή tablet σε οθόνη 

- Βραχίονας/σύστημα ανάρτησης στον τοίχο 

  

2 

Κάμερα τηλεδιασκέψεων: 

- USB plug and play camera for meeting rooms, 

laptops and streaming 

- Συμβατότητα με Windows και MacOS 

- Υποστήριξη τουλάχιστον Skype/Teams, Zoom, 

Google Hangouts, Bluejeans  

- 180 degree Auto-flip feature για προβολή από 

ανάποδη θέση 

- Ultra-wide-angle lens με 150 degree FOV - 

excellent image quality 

- Lossless HD Pan/Tilt/Zoom up to 4x 
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B Φωτεινός προβολέας και πανί προβολής (x2)   

1 Φωτεινότητα τουλάχιστον από 4.400 Lumen   

2 Αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον από 15.000   

3 Διόρθωση: Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο 

horizontal ± 30 ° 
  

4 Ηλεκτρική οθόνη προβολής 100" 220x120cm, 16:9, 

μηχανισμός χαμηλού θορύβου, εύκολη στερέωση 

από τοίχο ή οροφή.  

  

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.



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

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

2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2) 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Προϋπολογισμός : 54.100,00€ (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 συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού 

στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό 

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

2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2) που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το 

Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ως Δικαιούχος 4 της πράξης,  

υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 

όλους τους όρους της υπ’ αριθμό 161/24-09-2020 διακήρυξης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Τμήμα Είδος Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Ποσό ΦΠΑ 

Συνολικό 

ποσό 

Τμήμα 1 - 

Προμήθεια 

σταθερών και 

φορητών Η/Υ και 

tablets (13.410€) 

Σταθερός Η/Υ  1     

Φορητός υπολογιστής 

υψηλής 

επεξεργαστικής 

ισχύος  

1     

Φορητοί υπολογιστές 

εργασίας  
3     

Σέρβερ  1     

Ψηφιακή ταμπλέτα  1     

Τμήμα 2 – 

Προμήθεια 

εξειδικευμένου 

εξοπλισμού 

ψηφιοποίησης 

(30.975€) 

Total station/ 

γεωδαιτικός σταθμός 
1     

Μη επανδρωμένο 

ιπτάμενο όχημα – UAV  
1     

Εξοπλισμός για 

τρισδιάστατη σάρωση 

χώρου - σαρωτής 

λέιζερ 

1     

Λογισμικό  1     
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Τμήμα 3 – 

Προμήθεια 

φωτογραφικού 

εξοπλισμού (7.275€)  

Ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή 

υψηλής ευκρίνειας  

1     

Κάμερα για την 

καταγραφή των 

ημερίδων  

1     

Επικουρικός 

εξοπλισμός 

φωτογράφισης 

(παρελκόμενα-

accessories) 

Όπως ορίζεται 

στις τεχνικές 

προδιαγραφές 

    

Τμήμα 4 – 

Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού (2.440€) 

Σύστημα 

τηλεδιασκέψεων  
1     

Φωτεινός προβολέας 

και πανί προβολής  
2     

 

(Ημερομηνία) 

Ο  Προσφέρων 

 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)  



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των 

Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

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

2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2) 

Υπόδειγμα σύμβασης  



 

Σελίδα 38 από 49 
 

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 ΑρχιεπίσκοποΚρήτης, 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 «………………………..». 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 

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

Ηράκλειο,   ___/___/2020 

Αρ. Πρωτ.:  

mailto:iakritisemi@gmail.com
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερομένη 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 «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» 

του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 

4.4.2, 4.4.3 & 6.4.2)».  

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. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ψηφιακή καταγραφή, 

αποτύπωση και καταχώρηση μνημείων και κειμηλίων του ΕΜΙΙΑΚ.  

Τμήμα 1 – Προμήθεια σταθερών και φορητών Η/Υ και tablets 

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Σταθερός Η/Υ (x1) 

1 CPU 2X INTEL XEON E5-1620V3 3.50GHZ W/O FAN LGA2011-3 

2 RAM: 128GB (4x32GB) DDR4-3200 

3 Σκληροί Δίσκοι: (x2) 960GB SSD & (x2) 2TB SSD 

4 Τροφοδοτικό: τουλάχιστον 1200WATT 

5 GPU: GeForce RTX 2070, 256bit 8 GB GDDR6, 3x Display Port 

6 Σύστημα δροσισμού/ ψύξης χαμηλού θορύβου (max 25db) 
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7 

Κουτί/Case διακομιστή ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αερισμού και ψύξης, 

ενεργειακής απόδοσης (και ανάλογο PSU) και επεκτασιμότητας του διακομιστή με όμορφη 

αισθητική. 

8 

Μητρική Κάρτα / Motherboard σε ανταπόκριση με τα ανωτέρω δεδομένα και ικανότητα 

αναβάθμισης και επεκτασιμότητας και σε αναλογία με τα φορτία που αναλογούν  

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, SD card slots, 1 x HDMI, 3-in-1 card reader (SDHC/SDXC/MMC), SATA III 

6Gb/s 

9 WINDOWS 10 PRO 64BIT  

10 Ποντίκι: Εργονομικής διαμόρφωσης τουλάχιστον 5 πλήκτρων  

11 
Οθόνη: HDR, τουλάχιστον 27", ανάλυση τουλάχιστον 3840x2160, χρόνος απόκρισης κάτω των 

4 ms, αντίθεση τουλάχιστον 1000:1, σύνδεση με DisplayPort ή mini DisplayPort, ηχεία 

12 Πληκτρολόγιο: Kαλή αίσθηση πλήκτρων, Εργονομικής διαμόρφωσης 

Β Φορητός υπολογιστής υψηλής επεξεργαστικής ισχύος (x1) 

1 Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) 

2 Επεξεργαστής (CPU) Intel Core i7 9750H 2,6 GHz  

3 Οθόνη 15,6 " Full HD  

4 Μνήμη (RAM) 32 GB (2x16GB DDR4- 2666MHZ  

5 Κάρτα Γραφικών Nvidia Quadro P620 4 GB  

6 Σκληρός Δίσκος SSD M.2 512 GB Δευτερεύων Σκληρός Δίσκος 1ΤΒ 7200rpm  

7 Συνδέσεις: Card Reader, Bluetooth 5.0, Ethernet, HDMI, USB 3.1, USB-C, Wi-Fi  

8 Ασφάλεια: Δακτυλικό Αποτύπωμα 

9 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

Γ Φορητοί υπολογιστές εργασίας (x3) 

1 Οθόνη: 15.6 ιντσών και ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 

2 Επεξεργαστής : Intel 

3 Λειτουργικό σύστημα Windows 10 

4 RAM: τουλάχιστον 4GB, DDR4 τουλάχιστον 

5 Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 128GB κατά προτίμηση SSD 

6 Συνδέσεις: τουλάχιστον Bluetooth 4.2 (Dual band) Θύρες USB 2.0, USB 3.0, HDMI 

7 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 
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Δ Σέρβερ (x1) 

1 Επεξεργαστής: τουλάχιστον Intel Xeon E-2124, Πυρήνες 4, 3.30 GHz 

2 
Σκληροί Δίσκοι: 2x 1 TB (7200 rpm, 3.5'' SATA) & 10x 2TB (SSD, Read Speed 530 MB/s  Write 

Speed460 MB/s) 

3 RAM: 8GB DDR4-2666MT/s 

4 Ελεγκτές: S140 & 2x Digitus SATAIII PCIe card 

5 Ethernet: 2 x 1gb  

6 Optical Drive: DVD-RW 

7 Εγγύηση: On Site – Repair Next Business για τουλάχιστον 5 έτη 

Ε Ψηφιακή ταμπλέτα (x1) 

1 Διάσταση 12.9" Retina LED, Ανάλυσης  2732x2048 (120Hz) τουλάχιστον 

2 Επεξεργαστής: Octa Core A12X 64-bit & M12 motion coprocessor τουλάχιστον 

3 Αισθητήρες: Face ID, LiDAR Scanner, Γυροσκόπιο, Ανιχνευτής Κίνησης, Αισθητήρας 

περιβάλλοντος φωτισμού, Βαρόμετρο 

4 Μνήμη: τουλάχιστον 4 GB 

5 Σκληρός δίσκος: τουλάχιστον 256 GB 

6 Λειτουργικό σύστημα: iOS 10 οπωσδήποτε για συμβατότητα με λοιπά συστήματα 

Τμήμα 2 – Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού ψηφιοποίησης 

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Total station/ γεωδαιτικός σταθμός (x1) 

1 Ακρίβειας τουλάχιστον 5" 

2 
Δυνατότητα Αποτύπωσης/Χάραξης με πρίσμα και χωρίς (reflectorless - δηλαδή με τη χρήση 

laser) 

3 Μεγέθυνση τηλεσκοπικού φακού 30Χ τουλάχιστον 

4 Λήψη φωτογραφικού φόντου για την καταγραφή σημείων χωρίς croquis 

5 Μεταφορά δεδομένων με USB 

6 

Οφείλει να περιλαμβάνει φορτιστή, κουτί και τσάντα ασφαλούς μεταφοράς, κάλυμμα βροχής 

και προφύλαξης από τα καιρικά φαινόμενα, δεύτερη μπαταρία, πρίσμα και τρίποδα καθώς 

και όποια άλλα παρελκόμενα είναι απαραίτητα για πλήρη αποτύπωση με το συγκεκριμένο 

όργανο 

  



 

Σελίδα 42 από 49 
 

B Μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα – UAV (x1) 

1 Ανάλυση τουλάχιστον 20 MP 

2 Δυνατότητα λήψης 4K video 

3 Αυτονομία λειτουργίας (διάρκεια 1 μπαταρίας) περίπου 30 λεπτά,  

4 Αισθητήρες για αποφυγή σύγκρουσης, συμβατό με iOS 9.0 or later/ Android 4.4.0 or later,  

5 Δυνατότητα ελέγχου μεγάλης εμβέλειας (> 6 km), σύστημα πλοήγησης GPS/Glonass,  

6 Ηλεκτρονική οθόνη τηλεχειριστηρίου ή συμβατό με tablet.  

7 Επιπλέον μπαταρίες, θήκη φύλαξης, 2x 2 έλικες χαμηλού θορύβου & φορτιστής αυτοκινήτου.  

8 Όσο το δυνατόν μικρότερο σε μέγεθος, αναδιπλούμενο, για εύκολη μεταφορά. 

9 Συμβατή κάρτα μνήμης (u3) χωρητικότητας 128 GB τουλάχιστον 170 Mb/s 

Γ Εξοπλισμός για τρισδιάστατη σάρωση χώρου - σαρωτής λέιζερ (x1) 

1 
Βάρος/διαστάσεις: κατά το δυνατόν ελαφρύτερο κατά το δυνατόν μικρότερο για ευκολία 

μεταφοράς. 

2 Εύρος σάρωσης: τουλάχιστον 55m με ακρίβεια μέχρι 4,5mm, κάλυψη 360◦ μοιρών 

3 
Πυκνότητα/ ταχύτητα σάρωσης: Τουλάχιστον 350.000 σημεία/ δευτερόλεπτο, λιγότερο των 

200 δευτερολέπτων για μια πλήρη αποτύπωση 360◦. 

4 

Λογισμικό: Συνεργασία με προγράμματα Autodesk, διαχείριση δεδομένων αποτυπώσεως επί 

του πεδίου για την λήψη αποφάσεων σε σχέση με την έκταση και τις ανάγκες του 

αντικειμένου. 

5 Δυνατότητα άμεσης οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων σε ψηφιακή ταμπλέτα 

6 
Δυνατότητα μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων μέσω πλατφορμών διαδικτύου μεταξύ των 

μελών της ομάδας έργου.  

7 Τηλεκατεύθυνση/τηλεπλοήγηση: μέσω tablet ή άλλης φορητής ασύρματης συσκευής. 

8 2x μπαταρίες, τρίποδας, θήκη φύλαξης 

9 Εγγυήσεις και πακέτο φροντίδας και συντήρησης μετά την αγορά του εξοπλισμού 

Δ Λογισμικό (x1) 

1 Agisoft Metashape – για φωτογραμμετρική επεξεργασία 

Τμήμα 3 – Προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού  

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υψηλής ευκρίνειας (x1)  

1 Ανάλυση > 30MP, DSLR 

2 Έλεγχος μέσω smartphone (wireless/bluetooth), electronic cable release shutter  
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3 Λήψη φωτογραφιών σε χαμηλό φωτισμό 

4 
Δυνατότητα συνεχούς λήψης φωτογραφιών Μέγ. περίπου 7fps. με πλήρη παρακολούθηση 

AF/AE 

5 Τύπος εικόνας DIGIC 6+ 

6 Ευαισθησία ISO 100-32000 

7 Ενσωματωμένο GPS με ακρίβεια εντοπισμού θέσης τουλάχιστον 30m 

8 Διασύνδεση με USB 3.0, Wifi, μίνι HDMI 

9 Απομακρυσμένος ελεγκτής (Remote Controller) 

10 Θήκη φύλαξης, με πολλές θήκες για επιπρόσθετη φύλαξη παρελκομένων μηχανής 

11 Συμβατή κάρτα μνήμης (u3) χωρητικότητας 128 GB τουλάχιστον 170 Mb/s 

12 

Επαγγελματικός τρίποδας: 

- Πέλματα ποδιών: Καουτσούκ  

- Σχήμα κεντρική κολώνας: Πεπλατυσμένο  
- Προέκταση κεντρικής κολώνας: Ταχείας κίνησης  

- Κλίση κεντρικής κολώνας κατά 90°: Ναι 

- Τύπος κεφαλής: Σφαιρική  

- Μοντούρα βάσης: Θηλυκό σπείρωμα 3/8″-16  

- Βίδα προσαρμογής μηχανής: Αρσενικό σπείρωμα 1/4″-20  

- Τύπος πλακέτας ταχείας απελευθέρωσης: Arca-Type 

- RC2, Έλεγχος τριβής, Ανεξάρτητο κλείδωμα πανοραμικής κίνησης: Ναι  

- Εύρος πανοραμικής κίνησης & κλίσεων  

- Κάθετη κλίση: 0° έως +90°  

- Εύρος Panning: 360°,   

- Φορτίο εργασίας: τουλάχιστον από 10 kg  

- Ύψος εργασίας: τουλάχιστον 160 cm 

- Υλικό κατασκευής: κράμα αλουμινίου 

13 
Φακός Σταθερής Εστιακής Απόστασης 50 mm, F1,4 για Full-Frame Format, Διάμετρος Φίλτρου 

77 mm, Λειτουργίες AutoFocus, Οδηγός Canon EF συμβατός με το σώμα 

14 
Φακός Μεταβλητής Εστιακής Απόστασης 24-70mm, f/2.8 για Full-Frame Format, Οδηγός Canon 

EF συμβατός με το σώμα  

Β Κάμερα για την καταγραφή των ημερίδων (x1) 

1 Εγγραφή 4K Ultra HD (3840 x 2160) 

2 Αισθητήρας Exmor R® CMOS τύπου 1/2,5 (7,20 mm) με οπίσθιο φωτισμό 

3 Σταθεροποίηση εικόνας με Έξυπνη ενεργή λειτουργία σε 5 άξονες 

4 Οπτικό ζουμ 20Χ 

5 Κάρτα μνήμης τουλάχιστον SD 64GB (170MB/s) 

6 Άλλες Λειτουργίες: εγγραφή υψηλής ταχύτητας, λήψη time-lapse, WI-FI, NFC 
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7 

Επιπλέων σταθεροποιητής κάμερας με BG18 Grip (built-in Battery) x1, Extended Grip/Tripod 

(plastic) x1, Quick-Release Plate x1, Camera Riser x1, Carrying Case x1, Phone Holder x1, Lens 

Support x1, 8-Pin Port Cover x2, Wrench x2, Camera Screw 1/4"-20 x3, Screw M4 x4, Multi-

Camera Control Cable (multi usb) x1, Multi-Camera Control Cable (type c) x1, Usb C Cable x1, 

Multi-camera control adapter (type-c to micro usb) x1, Focus Motor x1, Focus Motor Rod Mount 

x1, Focus Wheel x1, Focus Gear Strip x1, Screw x6, RSS Splitter x1. 

8 

Επιπλέον επαγγελματική κεφαλή βίντεο υγρού φυσιγγίου με σταθερή έλξη, Ύψος 9 cm Βάρος 

0.93 kg Μέγιστο φορτίο 5 kg από Αλουμίνιο, , κλίση -70 ° / + 90°, Κέντρο βαρύτητας 55 χιλ, 

Βάρος αντιστάθμισης 2,4 κιλά, Μοντούρα βάσης: Θηλυκό σπείρωμα 3/8″ 

Γ Επικουρικός εξοπλισμός φωτογράφισης (παρελκόμενα-accessories) 

1 

Κάρτα μνήμης 128GB με απόδοση υψηλής ταχύτητας τεχνολογίας UHS-II (U3) για ταχύτητα 

μεταφοράς ανάγνωσης έως 2000x (300 MB/s) μαζί με συσκευή ανάγνωσης για μεταφορά 

αρχείων υψηλής ταχύτητας από κάρτα σε υπολογιστή, επιταχύνοντας δραματικά τη ροή 

εργασίας συμβατή προς τα πίσω με τη συσκευή UHS-I  

2 Φωτογραφικά κλιμακόμετρα (calibration scales) – forensic  

3 Πιστοποιητικά πινακίδια ταύτισης χρωμάτων (colour passports)  

4 Ξύλινο καβαλέτο, βαρέος τύπου. για να φέρει εικόνες  ή έργα περίπου 1,5μ Χ 1,20μ  

5 
Ξύλινο καβαλέτο, φορητού τύπου,  για φωτογράφιση εικόνων, με την μεγαλύτερη δυνατή 

φορητότητα διάστασης και βάρους 

6 

Φωτιστικά (τουλάχιστον 2) φωτογραφίας συνεχόμενου φωτισμού (continuous emission), 

τύπου LED array, ρυθμιζόμενης έντασης και θερμοκρασίας, φορητά με μπαταρίες 

επαναφορτιζόμενες, με φορτιστή και πρόσθετες μπαταρίες, λευκού φωτός, με CRI 

τουλάχιστον 90, μαζί με βάσεις φωτισμού (stands) 

7 Σετ καθαρισμού φωτογραφικής κάμερας 

8 
Φωτόμετρο για άμεσο και έμμεσο προσπίπτον φως και ατμοσφαιρικό (direct, indirect, 

ambient) 

9 Πτυσσόμενο φόντο για φωτογραφία, (λευκό), περίπου 3 x 3.6 m 

10 Πτυσσόμενο φόντο για φωτογραφία, (μαύρο), περίπου 3 x 3.6 m 

Τμήμα 4 – Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού  

Α/Α Τεχνική απαίτηση 

Α Σύστημα τηλεδιασκέψεων (x1) 

1 

Οθόνη τηλεδιασκέψεων: 

- Διαγώνιος 49" τουλάχιστον 

- Ευκρίνεια 4K Ultra HD 
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- Ρυθμός ανανέωσης 50/60 Hz 

- Τύπος Panel Edge LED 

- HDR Type HDR10+, HDR10 

- Κανάλια ήχου Stereo, Ισχύς 20 W 

- Πρότυπα Ήχου Dolby Digital Plus τουλάχιστον 

- Δέκτης DVB-C, DVB-T2 τουλάχιστον 

- HDMI x3 

- USB x2 

- Ethernet 

- Digital Audio Optical 

- Υποδοχές για ακουστικά (Headphones) 

- Ασύρματες συνδέσεις: WiFi τουλάχιστον 

- Screen Mirroring από κινητό ή tablet σε οθόνη 

- Βραχίονας/σύστημα ανάρτησης στον τοίχο 

2 

Κάμερα τηλεδιασκέψεων: 

- USB plug and play camera for meeting rooms, laptops and streaming 

- Συμβατότητα με Windows και MacOS 

- Υποστήριξη τουλάχιστον Skype/Teams, Zoom, Google Hangouts, Bluejeans  

- 180 degree Auto-flip feature για προβολή από ανάποδη θέση 

- Ultra-wide-angle lens με 150 degree FOV - excellent image quality 

- Lossless HD Pan/Tilt/Zoom up to 4x 

B Φωτεινός προβολέας και πανί προβολής (x2) 

1 Φωτεινότητα τουλάχιστον από 4.400 Lumen 

2 Αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον από 15.000 

3 Διόρθωση: Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 ° 

4 Ηλεκτρική οθόνη προβολής 100" 220x120cm, 16:9, μηχανισμός χαμηλού θορύβου, εύκολη 

στερέωση από τοίχο ή οροφή.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί σε 1 μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στη 

διακήρυξη και σύμφωνα με την τεχνική του προσφορά.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 

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.   
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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.  

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 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης  
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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. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης,  

3. 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 

4. 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.  


