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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 27/04/2020 

Αρ. πρωτ.: 75/27-04-2020 

 

ΠΡΟΣ 

Α) Συνεργασία Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ 

Β) MADE Consultants IKE 

Γ) Target Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 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. Συνεργασία Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ, Δ/νση: Λοχαγού Ιωάννη Μαρινέλη 3 – 5, 

Ηράκλειο, ΑΦΜ: 998189810, τηλ: 2810 284333, email: info@synergasia.com.gr  

Β. MADE Consultants IKE, Δ/νση: Χρυσοστόμου 21, Ηράκλειο, ΑΦΜ: 801228541, τηλ: 

2810 283252, email: anna@madeconsultants.gr  

Γ. Target Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Δ/νση: Γεωργίου Παπανδρέου 2, 

Ηράκλειο, ΑΦΜ: 99948700, τηλ: 6973002222, email: baltzakis@target.gr  

mailto:iakritisemi@gmail.com
mailto:info@synergasia.com.gr
mailto:anna@madeconsultants.gr
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να υποβάλουν προσφορά έως την 04/05/2020 και ώρα 13:00 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 
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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. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 930.000,00€ και 

συγχρηματοδοτείται από ́ το Ευρωπαϊκό ́ Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

κατά ́85% και Εθνικούς Πόρους κατά ́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 παραδοτέου 1.4.3: «Τεχνικές 

Εκθέσεις» της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του 



 

Σελίδα 4 από 10 
 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, το οποίο 

έχει αναλάβει να εκπονήσει το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης ως Δικαιούχος 4 της εν λόγω Πράξης.   

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αφορούν στη μέριμνα αλλά και στη διεξαγωγή όλων 

των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών για την υποβολή των εξαμηνιαίων 

αναφορών προόδου, εντός των οριζόμενων καταληκτικών ημερομηνιών, οι οποίες 

αναφορές προόδου θα περιλαμβάνουν στοιχεία του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου που έχει υλοποιήσει ο  Δικαιούχος 4 «Επικοινωνιακό & Μορφωτικό 

Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης». Επιπλέον, συμπληρωματικά με τα παραπάνω, 

ο ανάδοχος καλείται να υποβάλει την τελική έκθεση του έργου η οποία, επίσης  θα 

συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα του Οδηγού Προγράμματος – Οδηγού 

Έργου λαμβάνοντας υπόψη το Εγχειρίδιο Ολοκλήρωσης Έργου του προγράμματος 

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

Για την επίτευξη των παραπάνω, ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει την 

παρακολούθηση και εποπτεία του έργου αναφορικά με τις υποχρεώσεις του 

Δικαιούχου 4 «Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης» 

ούτως ώστε να παράσχει στον Δικαιούχο τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη 

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. Αναλαμβάνει επίσης, να διεκπεραιώνει τις 

απαιτούμενες εργασίες παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού των 

δράσεων της Πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» στο πλαίσιο 

της εξαμηνιαίας παρακολούθησης της πορείας της Πράξης.  

Σημειώνεται ότι, το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κρήτης οφείλει να διαβιβάζει στον Κύριο Δικαιούχο τα στοιχεία φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου τηρώντας απαρέγκλιτα το ορισμένο χρονοδιάγραμμα και 

όποιες τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του Κύριου 

Δικαιούχου της Πράξης.  

Ειδικότερα, ο ανάδοχος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη 

λήξη της πράξης καλείται να παράσχει τις παρακάτω, ενδεικτικές, επιμέρους 

υπηρεσίες: 
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- Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμασία 

φακέλων πιστοποίησης δαπανών για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

από ́τον Δικαιούχο 4.   

- Οριζόντια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται 

από τον Δικαιούχο 4.   

- Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που πρέπει να 

εκτελεσθούν από τον Δικαιούχο 4, καθώς και του αντίστοιχου αρχείου.  

- Επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Επικοινωνιακού & Μορφωτικού 

Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης 

και υλοποίησης του έργου.  

- Ενδοεπικοινωνία και παρακολούθηση της Πράξης σε συνεργασία με τους 

υπόλοιπους δικαιούχους, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο της σύνταξης των 

αναφορών προόδου. 

- Ενημέρωση  και τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου του έργου.  

- Αιτήματα τροποποίησης της Πράξης. 

- Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις δαπανών.  

- Υποστήριξη, υποβολή και καταχώρηση των αναφορών προόδου στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). 

- Ενημέρωση του αρχείου το οποίο αφορά στον προγραμματισμό και την 

παρακολούθηση των διαγωνισμών. 

Το προσωπικό και η ομάδα έργου του Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης οφείλει να συνεργάζεται στενά με τον ανάδοχο και να 

συντελεί στη σύνθεση των αναφορών προόδου και της τελικής έκθεσης. Για τον λόγο 

αυτόν, το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα 

πρέπει να συγκεντρώνει και να παρέχει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

ζητούνται από τον ανάδοχο υπό το πλαίσιο της εκπόνησης των υποχρεώσεών του. 

Χρονοδιάγραμμα: 

Ο ανάδοχος, για την υποβολή αιτήματος πληρωμής προς το Επικοινωνιακό & 

Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα επιμελείται αναφορές 

πεπραγμένων τις οποίες θα υποβάλλει στο Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα 
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Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στις οποίες θα παρουσιάζονται οι ανωτέρω 

παραχθείσες υπηρεσίες συνοδευόμενες από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Πιο συγκεκριμένα, στις αναφορές πεπραγμένων ο ανάδοχος θα αποτυπώνει τις 

ενέργειες που έχει υλοποιήσει αναφορικά με τις συμβατικές του υποχρεώσεις οι 

οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση, τη λογιστική παρακολούθηση και την 

ενδοεπικοινωνία της Πράξης.   

Οι πληρωμές του αναδόχου θα καταβληθούν ως εξής: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ (€) 

Π.1.4.3.: Τεχνικές 

Εκθέσεις (Διαχείριση 

του έργου, 

Λογιστική 

παρακολούθηση, 

Ενδοεπικοινωνία και 

παρακολούθηση του 

έργου σε 

συνεργασία με τους 

υπόλοιπους 

εταίρους) 

1η αναφορά 

πεπραγμένων 

Το αργότερο 2 μήνες 

από την υπογραφή 

της σύμβασης 

8.000,00 

2η αναφορά 

πεπραγμένων 

Το αργότερο 7 μήνες 

από την υπογραφή 

της σύμβασης 

6.000,00 

3η αναφορά 

πεπραγμένων 
Στο τέλος της Πράξης 6.000,00 

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 20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

Η δαπάνη καλύπτεται από την πράξη «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων 

Νήσων» στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – 
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Κύπρος 2014-2020 με κωδικό 2020ΕΠ10260000. Η αμοιβή θα καταβληθεί κατόπιν 

έκδοσης εντολής πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή, σε τρεις (3) δόσεις 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: 

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. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 71 & 74 του 

Ν.4412/206 

iii. Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ. αριθμό πρωτοκόλλου 

75/27-04-2020 πρόσκληση 

iv. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

v. Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 

Ν. 4412/2016. 

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. 
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Υποβολή προσφορών 

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/05/2020 και ώρα 

13:00 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, 

νομική μορφή, 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 και 

συντονισμού της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/05/2020 και ώρα 13:00 

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

 

  

mailto:iakritisemi@gmail.com


 

Σελίδα 9 από 10 
 

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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