
 

  

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη διαμόρφωση δύο (2) αιθουσών για 

την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» 

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

(Παραδοτέο 3.4.4) 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 
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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.: 160/24-09-2020 

 

ΠΡΟΣ 

1. Λαβεντζάκη Εμμανουήλ  

2. Κουστουράκη Γεώργιος  

3. Καλαθάκη Ελευθέριος  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – 

ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.4.4) 

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): 

1. Λαβεντζάκη Εμμανουήλ, Δ/νση: Πατσίδες Ηρακλείου, ΑΦΜ: 119693454, τηλ: 6966666245, email: 

mlaventzakis@gmail.com  

2. Κουστουράκη Γεώργιο, Δ/νση: Άνω Αρχάνες Ηρακλείου ΑΦΜ: 078919444, τηλ: 6973823533, email: 

koustourakis.giorgos@yahoo.gr     

3. Καλαθάκη Ελευθέριο, Δ/νση: Αρχάνες, ΑΦΜ: 137203582, τηλ: 6946682596, email: 

lef.kathakis@gmail.com   

mailto:iakritisemi@gmail.com
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να υποβάλουν προσφορά έως την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του στη διεύθυνση 

Αλκιβιάδου 6, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης.  

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.  
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- 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. 

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 κατηγορίας δαπάνης 

«Επενδύσεις/Υποδομή» για την υλοποίηση του Παραδοτέου 3.4.4 «Προμήθεια Εξοπλισμού» του Πακέτου 

Εργασίας 3 «Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών υποδομών» 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. Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω 

εργασιών σε δύο (2) αίθουσες του ΕΜΙ-ΙΑΚ συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. περίπου: 

▪ Τοποθέτηση πατώματος τύπου laminate 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και τη διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την αφαίρεση των υφιστάμενων πλακιδίων και την τοποθέτηση του νέου 

πατώματος τύπου laminate. Η απόχρωση του νέου πατώματος θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατόπιν επίδειξης σχετικού καταλόγου αποχρώσεων.  
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▪ Τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψοσανίδα με 2 θυρίδες επίσκεψης  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και τη διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψοσανίδα και τη δημιουργία δύο 

(2) θυρίδων επίσκεψης. Ο Ανάδοχος κατά την εγκατάσταση της ψευδοροφής θα πρέπει να 

προβλέψει και να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση επαρκών φωτιστικών 

σωμάτων για τις ανάγκες των δύο (2) αιθουσών. 

▪ Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και τη διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων εργασιών για τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών επιφανειών των δύο (2) αιθουσών 

με χρήση χρωμάτων ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Οι εργασίες 

ελαιοχρωματισμού θα πραγματοποιηθούν αφού προηγηθούν οι κατάλληλες προπαρασκευαστικές  

εργασίες και μικροεργασίες. Οι αποχρώσεις των επιφανειών θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατόπιν επίδειξης σχετικού καταλόγου αποχρώσεων. Ο Ανάδοχος δε θα απορρίπτει αχρησιμοποίητα 

χρώματα μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο, αλλά θα τα φυλάξει σε κατάλληλα δοχεία προκειμένου να 

ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Ο Ανάδοχος προτού προβεί στον ελαιοχρωματισμό 

μιας επιφάνειας θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να 

βαφτούν (π.χ. εξαρτήματα παραθύρων ή θυρών, πλακέτες από ηλεκτρικές πρίζες ή διακόπτες) και να 

τα επανατοποθετήσει μετά το πέρας των εργασιών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει 

ότι θα έχουν πλήρως επιδιορθωθεί όλες οι οπές, ρωγμές, ελαττωματικοί αρμοί κ.λπ. στις επιφάνειες 

που θα ελαιοχρωματιστούν. Οι επιφάνειες θα χρωματιστούν με τουλάχιστον δύο (2) στρώσεις 

χρώματος. Το εμβαδόν των επιφανειών που θα ελαιοχρωματιστούν ανέρχεται σε 296 τ.μ. περίπου. 

▪ Σοβατεπί εξωτερικού χώρου 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και τη διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την τοποθέτηση σοβατεπί στους εξωτερικούς χώρους των δύο (2) 

αιθουσών. Το σοβατεπί αναμένεται να εγκατασταθεί στην εξωτερική πλευρά των δύο (2) αιθουσών 

συνολικού μήκους περίπου 15 μέτρων. Η τελική επιλογή της απόχρωσης θα γίνει από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν επιδείξεως σχετικού καταλόγου χρωμάτων. 

▪ Ηλεκτρολογικές εργασίες οροφής, δίκτυα κλπ. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και τη διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την παράδοση των αιθουσών σε λειτουργική κατάσταση. Συγκεκριμένα, 

θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών για την εγκατάσταση 
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φωτιστικών σωμάτων οροφής καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες εργασίες που προκύψουν κατά τη 

διάρκεια των εργασιών (π.χ. μετατόπιση δικτύων). Η τελική επιλογή των φωτιστικών σωμάτων θα 

γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν επιδείξεως σχετικού καταλόγου. 

Ο Ανάδοχος, μετά την αποπεράτωση σε κάθε αίθουσα, θα πραγματοποιεί σχολαστικό καθαρισμό των 

επιφανειών και θα απομακρύνει τα άχρηστα υλικά. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή 

περιβαλλοντική διαχείριση των άχρηστων ή εναπομεινάντων υλικών. Όλα τα χρώματα που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και να μην είναι τοξικά. Οι βαφές 

θα πρέπει να περιέχουν μόνο μόνιμες και σταθερές χρωστικές ουσίες και να είναι ποιότητας Α. Όλα τα υλικά 

θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατασκευής και θα πρέπει να εφαρμόζονται/εγκαθίστανται σύμφωνα με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών. Η προετοιμασία των επιφανειών θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιγραμματικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω: 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Τοποθέτηση πατώματος 
τύπου laminate 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

100 25,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ψευδοροφή από 
γυψοσανίδα με 2 θυρίδες 
επίσκεψης 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

100 30,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

Χρωματισμοί εσωτερικών 
επιφανειών 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

296 6,00 1.776,00 426,24 2.202,24 

Σοβατεπί εξωτερικού 
χώρου 

Μέτρα 
μήκους 

15 10,00 150,00 36,00 186,00 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 
οροφής - δίκτυα κλπ. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 638,52 638,52 153,24 791,76 

Συνολικό ποσό 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Υποχρεώσεις αναδόχου: 

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και 

των εργαζομένων, είναι ο Ανάδοχος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει:  

▪ Να λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υφιστάμενη κατάστασης των χώρων). 

▪ Να συνεννοείται με την Αναθέτουσα Αρχή, για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης 

των εργασιών. 
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▪ Να πραγματοποιήσει επιμέτρηση των χώρων, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, ούτως ώστε να ληφθούν 

όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι βάσει 

των ενδεικτικών μεγεθών που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε αντίθετη περίπτωση 

η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  

▪ Να εκδώσει με μέριμνα του, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή, άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν για την 

πραγματοποίηση των εργασιών. 

▪ Πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να 

προσκομίζει δειγματικούς καταλόγους για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια την εντολής για τη 

συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για 

οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον. 

▪ Να χρησιμοποιήσει υλικά άριστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα 

με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές.  

▪ Να λαμβάνει έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή για τις αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών. 

▪ Να απομακρύνει όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. συσκευασίες) από τον εσωτερικό, αλλά και από 

τον περιβάλλοντα χώρο του ΕΜΙ-ΙΑΚ. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, να 

διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν εργασιών, ο υπό διαμόρφωση 

χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό 

ανενόχλητη λειτουργία των υπόλοιπων χώρων του ΕΜΙ-ΙΑΚ. 

▪ Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των 

μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 

και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και 

ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα 

προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.  

▪ Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερο 

τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.  

▪ Να συμμορφώνεται με τις εντολές της επιβλέπουσας αρχής. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη 

φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση. 

▪ Να παραδώσει τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία 
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▪ Να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα έτος.  

▪ Η τιμή που θα δώσει να αφορά το σύνολο των υλικών και των εργασιών 

Χρονοδιάγραμμα: 

Ο Ανάδοχος καλείται να διεκπεραιώσει το σύνολο των παραπάνω εργασιών εντός δύο (2) εβδομάδων από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

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 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβεί το σύνολο του 

προϋπολογισμού και συμπεριλαμβάνει και τα υλικά που θα χρειαστούν. 

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 

πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου και κατόπιν της έκδοσης 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής. 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: 

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

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



 

Σελίδα 9 από 12 
 

i. Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ii. Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ. Αριθμό πρωτοκόλλου 160/24-09-2020 

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 για την κατάλληλη διαμόρφωση 

δύο (2) αιθουσών για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα 

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

2014-2020 (Παραδοτέο 3.4.4). 

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 

mailto:iakritisemi@gmail.com


 

  

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη διαμόρφωση δύο (2) αιθουσών για 

την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» 

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

(Παραδοτέο 3.4.4) 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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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 160/24-09-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

του έργου: Παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη διαμόρφωση δύο (2) αιθουσών για την υλοποίηση της 

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

Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέο 3.4.4). 

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) 

 


