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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΤΗΣ 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.: 158/24-09-2020 

 

ΠΡΟΣ 

Α) Ιωάννη Πασσά 

Β) Νικόλαο Μαμουλάκη  

Γ) Δημήτριο Γιαννακάκη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 2.4.3 ΚΑΙ 2.4.4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο 

«Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» που υλοποιείται υπό το  Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG 

V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 προσκαλεί τους ακόλουθους τρεις (3) οικονομικούς φορείς οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού 

Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (ΕΜΙ-ΙΑΚ): 

Α. Ιωάννης Πασσάς, Δ/νση: Φειδίου 11, Ηράκλειο, ΑΦΜ: 146245939, τηλ: 6978658489, email: 

info@acmas.gr  

Β. Νικόλαος Μαμουλάκης, Δ/νση: Αστρινού Κοντού 35, Ηράκλειο, ΑΦΜ: 070994702, τηλ: 6941655995, 

email: nmamoulakis@gmail.com    

Γ. Γιαννακάκης Δημήτριος, Δ/νση: Μετεώρων 10, Ηράκλειο, ΑΦΜ: 118946022, τηλ: 6946686768, email: 

giannakakis@imanager.gr   

να υποβάλουν προσφορά έως την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του στη διεύθυνση 

Αλκιβιάδου 6, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης.  

mailto:iakritisemi@gmail.com
mailto:info@acmas.gr
mailto:nmamoulakis@gmail.com
mailto:giannakakis@imanager.gr
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Αντικείμενο της Πράξης  

Η Πράξη με τίτλο «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» υλοποιείται υπό το  Πρόγραμμα 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Στην Πράξη συμμετέχουν συνολικά έξι δικαιούχοι 

από την Ελλάδα και την Κύπρο οι οποίοι, πιο συγκεκριμένα, είναι οι ακόλουθοι:  

- Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού (Κύριος Δικαιούχος) 

- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δικαιούχος 2) 

- Το Ινστιτούτο Κύπρου (Δικαιούχος 3) 

- Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Δικαιούχος 4) 

- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Δικαιούχος 5) 

- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Δικαιούχος 6) 

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.  

Ως αναμενόμενα αποτελέσματα λοιπόν, λογίζονται τα εξής:  

- Η δημιουργία διασυνδεδεμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη  

του πολιτισμικού πλούτου που σχετίζεται με τις Εκκλησίες σε Κύπρο και Κρήτη, σε άμεσο συντονισμό 

και συν-διαχείριση με τη δημόσια υπηρεσία που μεριμνά κατεξοχήν για τις αρχαιότητες.  

- Η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ανοικτό στο διαδίκτυο για τη συνάντηση με την 

πολιτισμική κληρονομιά των δύο Εκκλησιών όπου η παρουσίαση θα δημιουργήσει συγκλονιστική 

επίγνωση της κοινής πνευματικής και ιστορικής ρίζας από την οποία αναβλαστάνουν.  

- Η δυναμική κίνηση νέων ανθρώπων στον εθελοντισμό μέσα από το έργο για την εκμάθηση τεχνικών 

για την ψηφιοποίηση και ορθή καταχώρηση κατοχυρωμένων δεδομένων που συνδέονται με την 

τεκμηρίωση του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Το ψηφιακό περιβάλλον θα δημιουργεί πρόσβαση σε 

έναν πλούτο γνώσης, ένα νέο πρότυπο για τον πολιτισμό, μέσα από δυναμική, διαδραστική διεπαφή 

του χρήστη, όπου ακόμα και ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να χαρεί με το παιχνίδι της πλοήγησης. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 930.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από́ το 

Ευρωπαϊκό ́ Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά́ 85% και Εθνικούς Πόρους κατά́ 15%. Το 

Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαθέτει στο έργο συνολικό ́

προϋπολογισμό ́ύψους 210.000,00€ και συμμετέχει στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:  

- ΠΕ 1: Διαχείριση και συντονισμός του έργου 

- ΠΕ 2: Δημοσιότητα και πληροφόρηση 

- ΠΕ 3: Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών υποδομών 

- ΠΕ 4: Ψηφιοποίηση εκκλησιαστικής πολιτισμικής/ πολιτιστικής κληρονομιάς (δημιουργία 

περιεχομένου) 

- ΠΕ 5: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης και τεχνογνωσίας 

- ΠΕ 6: Εμπλουτισμός της ψηφιακής υπηρεσίας 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου: 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης 

για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2: «Δημοσιότητα και πληροφόρηση» της πράξης «Ψηφιακό 

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

2020, το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κρήτης (ΕΜΙ-ΙΑΚ) ως Δικαιούχος 4 της εν λόγω Πράξης. 

Παραδοτέο 2.4.3 «Ιστοσελίδα – δυναμικό περιβάλλον» 

Η ιστοσελίδα του ΕΜΙ-ΙΑΚ (www.emi.iak.gr)  θα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο προβολής των δράσεων του 

Δικαιούχου 4 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ενώ, κρίνεται επιθυμητή η ανάπτυξη συνεργειών με την 

αντίστοιχη ιστοσελίδα του Κύριου Δικαιούχου. 

Οι αναρτήσεις περιεχομένου θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

δημοσιότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ανάρτηση και τη 

συνεχή ανανέωση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και τη διασύνδεσή του με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Το υλικό θα παρουσιάζει στο ευρύ κοινό την εξέλιξη των εργασιών και των διαφόρων 

φάσεων υλοποίησης του έργου.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη της Πράξης, 

καλείται να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

- Τακτική ανάρτηση περιεχομένου σχετικά με τις δράσεις του έργου. 

- Ανάρτηση και τακτική ανανέωση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού. 

http://www.emi.iak.gr/
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- Επίτευξη συνεργειών με την ιστοσελίδα του Κύριου Δικαιούχου. 

Προκειμένου ο Ανάδοχος να τεκμηριώνει στην Αναθέτουσα Αρχή την ορθή υλοποίηση των παραπάνω, 

καλείται να συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων οι οποίες θα παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειές του για 

την κάλυψη των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Παραδοτέο 2.4.4 «Διάχυση καινοτόμων επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων» 

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε εξειδικευμένο επιστημονικό κοινό, ο Ανάδοχος, υπό τον 

συντονισμό του ΕΜΙ-ΙΑΚ και του Κύριου Δικαιούχου, θα υποβάλει και θα παρουσιάσει επιστημονικές 

δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος καλείται να συγγράψει και να υποβάλει, σε συνεννόηση με το ΕΜΙ-ΙΑΚ, άρθρο σε 

διεθνές επιστημονικό περιοδικό σημαντικού κύρους. Το περιεχόμενο του άρθρου θα άπτεται της ευρύτερης 

επιστημονικής προσέγγισης ή/και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου έχοντας ως γνώμονα την 

ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, μέσω της προώθησης της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κρήτης και της 

Κύπρου. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη της Πράξης, 

καλείται να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

- Υποβολή και παρουσίαση δημοσιεύσεων σε δύο (2) επιστημονικά συνέδρια 

- Συγγραφή και υποβολή δύο (2) άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

Χρονοδιάγραμμα: 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων και των πληρωμών έχουν ως εξής: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ (€) 

Π.2.4.3: Ιστοσελίδα – 
Δυναμικό Περιβάλλον 

1η έκθεση 
πεπραγμένων  

2 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης 

550 

2η έκθεση 
πεπραγμένων 

5 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης 

400 

3η έκθεση 
πεπραγμένων 

Στο τέλος της Πράξης 400 

Π.2.4.4: Διάχυση 
καινοτόμων επιτευγμάτων 
και αποτελεσμάτων 

Συγγραφή και 
υποβολή 1ου 

άρθρου 

Έως το τέλος της πράξης και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 
1.000 
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Συγγραφή και 
υποβολή 2ου 

άρθρου 

Έως το τέλος της πράξης και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 
1.000 

1η υποβολή και 
παρουσίαση 

δημοσίευσης σε 
επιστημονικό 

συνέδριο 

Έως το τέλος της πράξης και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 
1.000 

2η υποβολή και 
παρουσίαση 

δημοσίευσης σε 
επιστημονικό 

συνέδριο 

Έως το τέλος της πράξης και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 
1.000 

Ισχύς προσφοράς: 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν ισχύουν για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους από το ΕΜΙ-ΙΑΚ. Στις 

προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Διαδικασία προμήθειας: 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Ανώτατο ποσό προσφοράς: 

Έως 5.350€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

Η δαπάνη καλύπτεται από την πράξη «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων» στο πλαίσιο του 

διακρατικού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με κωδικό 2020ΕΠ10260000. Η 

αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 

με τις πραγματοποιημένες υπηρεσίες οι οποίες αναλύονται παραπάνω. Η παραλαβή των παραδοτέων θα 

γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Διαγωνισμών που έχει συστήσει για αυτό τον 

λόγο το ΕΜΙ-ΙΑΚ. Η πληρωμή του Αναδόχου προϋποθέτει την έκδοση σχετικού νόμιμου παραστατικού και 

την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εφόσον απαιτούνται. Τον Ανάδοχο θα 

βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 
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1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’75) στην οποία δηλώνεται ότι: 

i. Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ii. Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ. Αριθμό πρωτοκόλλου 158/24-09-2020 

πρόσκληση 

iii. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

iv. Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν 

αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Υποβολή προσφορών 

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών είναι η Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΜΙ-ΙΑΚ στη διεύθυνση 

Αλκιβιάδου 6, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης.  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον 

κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά). Σημειώνεται 

ότι σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Αλκιβιάδου 6, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ.: 2810 320931, fax: 2810 326759 

E-mail: iakritisemi@gmail.com 

Οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδας στο 

πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/10/2020 και ώρα 12:00 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

mailto:iakritisemi@gmail.com
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Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον διάκονο Γεώργιο Γεράκη 

στο τηλέφωνο 2810 320931 και στο email iakritisemi@gmail.com.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

 

 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, 

Υπέρτιμος και Έξαρχος Ευρώπης 

Ειρηναίος 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων 2.4.3 και 2.4.4 της πράξης 

«Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

  



 

Σελίδα 10 από 10 
 

ΑΠΟ 

Όνομα οικονομικού φορέα: 

Διεύθυνση:  

Τ.Κ.:   

ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.:  

Τηλέφωνο: 

Υπεύθυνος προσφοράς:  

 

ΠΡΟΣ 

Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα  

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης  

Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο Κρήτης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 158/24-09-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

του έργου: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδας στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα 

Αγιώνυμων Νήσων». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Προϋπολογισμός έργου 

πλέον Φ.Π.Α. 24% 
  

Φ.Π.Α. 24%   

Γενικό σύνολο   

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι 

τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. 

Η προσφορά ισχύει έως: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

 

(Σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 


