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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 
Ταχ. δ/νση: Ομήρου 8, Ερμούπολη, ΤΚ. 84100 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 22810-82815   
e-mail: info@keaimsyrou.gr   

Σύρος,  15/09/2022 
Α. Π.: 41 

 

ΠΡΟΣ: 
1) ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Ι.Κ.Ε. 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 4: Παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και 
τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5093155. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ ΙΜ Σύρου) 
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση του Υποέργου 4: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και 
δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου», με Κωδικό ΟΠΣ 5093155. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: 4.560,00€, 
σύνολο 23.560,00€). Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», με την με Α.Π. 
3180/02.06.2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Η 
πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η 
σύμβαση αφορά στην ανάθεση του Παραδοτέου 9 (Π9) της Πράξης «Ψηφιοποίηση και 
τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5093155. 

 
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ο ν. 4413/2016 (Α’ 148) 
«Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
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την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, 

2. Ο ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει, 

3. Η υπ’ αριθ. 76928/09.07.2021 (Β’ 3075) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). 

5. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως  ισχύει. 

6. Η με Α.Π. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση "Βασικές κατευθύνσεις 
υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
δημόσιου χαρακτήρα". 

7. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Ο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

9. Η παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

10. Ο ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».  

11. Ο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», όπως ισχύει.  

12. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών».  

13. Ο ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
279/10-11-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων». 

14. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006. 

15. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
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Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

16. Ο Κανονισμός 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης. 

17. Η τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

18. Η με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
10427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

19. Η υπ’αρ. πρωτ. 1591/333/Α3/09-03-2021 Πρόσκληση (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3589, Κωδικός 
Πρόσκλησης 118, Έκδοση 3/0) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος». 

20. Η με Α.Π. 3180/02.06.2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5093155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020». 

21. Η από 26/08/2022 απόφαση ΔΣ για την έγκριση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τον 
ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών,  

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Γενικές Πληροφορίες  

Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου συμμετέχει ως δικαιούχος στην πράξη «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 
5093155 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Τίτλος Πράξης: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της 
Ιεράς Μητρόπολης Σύρου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020 

Άξονας προτεραιότητας: 03. Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 
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Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων. 

Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ειδικός Στόχος: 3.5  Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο 
φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του 
Τουρισμού. 

Πεδίο παρέμβασης: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Έναρξη Πράξης: 1.5.2021 

Λήξη Πράξης: 31.12.2023 

 

2. Περίληψη 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η υλοποίηση δράσεων για την ψηφιοποίηση, επεξεργασία, και 
επιστημονική τεκμηρίωση, των τεκμηρίων των συλλογών Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και της Ιεράς 
Μονής Θεοτόκου Τουρλιανής που χρονολογούνται από το 1830 και μετά.  

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ψηφιακών 
συλλογών. Θα αναπτυχθεί το ψηφιακό μουσείο και μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές 
ανάδειξης του πολιτιστικού της αποθέματος που περιλαμβάνουν εικονικούς ξεναγούς, 
διαδραστικό χρονολόγιο, εικονικές περιηγήσεις, Ψηφιακό πορτρέτο σημαντικών 
προσωπικοτήτων της ΙΜΣ, Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών, 5 διαδραστικές εκπαιδευτικές 
εφαρμογές και ψηφιακές μουσειοσκευές. Για την ανάπτυξη των εφαρμογών θα υιοθετηθούν 
μέθοδοι και τεχνικές αποκριτικής (responsive) σχεδίασης για την προβολή περιεχομένου 
προσαρμόσιμη στη συσκευή και την ανάλυση οθόνης του χρήστη.  

Τέλος, θα παραχθούν ψηφιακές εκθέσεις με εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας (virtual / augmented reality) στο υφιστάμενο Εκκλησιαστικό Μουσείο της ΙΜΣ 
και της Ιεράς Μονής Θετοτόκου Τουρλιανής.  

Για τη φιλοξενία των εφαρμογών του εικονικού μουσείου της ΙΜΣ και την ασφαλή αποθήκευση 
και διάθεση του ψηφιακού του υλικού θα χρησιμοποιηθεί το Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud). Το 
ΚΕΑ ΙΜ Σύρου θα διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης 
συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Εθνικό 
Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας - Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και 
Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου.  

Το έργο συνίσταται στην υλοποίηση τεσσάρων Υποέργων: 

Υποέργο Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός 

Υποέργο 1: Επιστημονική υποστήριξη 42.780,00€ 

Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση, Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Υλικού & 
Εργασίες ανάπτυξης Εικονικού Μουσείου και Ψηφιακών 
Εφαρμογών ΙΜΣ 

380.960,00€ 

Υποέργο 3: Δημοσιότητα 14.100,00€ 
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Υποέργο Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός 

Υποέργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 23.560,00€ 

Συνολικός Π/Υ της Πράξης 461.400,00€ 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο Υποέργο 4 και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 
για την υλοποίηση του παρακάτω παραδοτέου. Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως 
την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Παραδοτέο Περιγραφή Παραδοτέου 
Προϋπολογισμένη δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Π9 
Αναφορές πεπραγμένων Τεχνικού 
Συμβούλου 

23.560,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου Έργου είναι 19.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 
συνολικά 4.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Είναι ενταγμένο στη ΣΑ Ε1191 με ενάριθμο 
έργου 2022ΣΕ11910033.  

Η αμοιβή θα καταβληθεί κατόπιν παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Επιτροπή 
Παραλαβής και έκδοσης εντολής πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Παραδοτέο 9 (Π9) Αναφορές πεπραγμένων Τεχνικού Συμβούλου 

Προϋπολογισμένη δαπάνη: 23.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

Το παραδοτέο αυτό αφορά στις ενέργειες παρακολούθησης και υποστήριξης που απαιτούνται 
για την ομαλή έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Πράξης. Στα καθήκοντα του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου κατά την σύναψη συμβάσεων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της Πράξης, κατά τον συντονισμό και την διαχείριση των δράσεων που έχει 
αναλάβει το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου για την υλοποίηση της Πράξης και κατά το διαχειριστικό κλείσιμο της 
Πράξης.  

Ο Ανάδοχος θα συνδράμει το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου ως δικαιούχο στο έργο και συγκεκριμένα, είναι 
υπεύθυνος για: 
1. Την υποστήριξη του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου στις υποχρεώσεις του έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης (υποβολή στο ΟΠΣ δελτίων δήλωσης δαπανών, δελτίων προέγκρισης ελέγχου 
νομιμότητας, τεχνικών δελτίων υποέργων, πιθανών τροποποιήσεων αυτών, κλπ.) 

2. Την παρακολούθηση όλων των ενεργειών επικοινωνίας μεταξύ του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου και της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  

3. Την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο του έργου με το προσωπικό του ΚΕΑ ΙΜ 
Σύρου. 

4. Την προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών (τεύχη διακήρυξης, περιλήψεις διακήρυξης κλπ.) 
που θα διενεργηθούν και την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων, λ.χ. τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων των οικονομικών προϋπολογισμών, παρακολούθηση όλων των 
προπαρασκευαστικών δράσεων για την υλοποίηση μιας ενέργειας, τήρηση της νομιμότητας 
και κανονικότητας σε όλες τις διαδικασίες, εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων των 
αναδόχων. 

5. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της συνολικής υλοποίησης του έργου. 
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6. Την ειδοποίηση του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου για τυχόν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν 
δυσμενώς την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. 

7. Την συμβουλευτική υποστήριξη για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 
παρακολούθησης του έργου. 

8. Κάθε άλλη ενέργεια που ορίζεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και στην Απόφαση Ένταξης. 

Το παραδοτέο αφορά σε εκθέσεις πεπραγμένων με υλικό τεκμηρίωσης για την υλοποίηση των 
ανωτέρω εργασιών.  

Μήνες Παράδοσης: Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναφορές πεπραγμένων με υλικό τεκμηρίωσης 
των ανωτέρω εργασιών για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο από την υπογραφή της σύμβασης έως 
την ολοκλήρωση του έργου ως ακολούθως: 

•  Έκθεση πεπραγμένων για τις εργασίες που θα υλοποιηθούν το Β Εξάμηνο 2022. 

• Έκθεση πεπραγμένων για τις εργασίες που θα υλοποιηθούν το Α Εξάμηνο 2023. 

• Έκθεση πεπραγμένων για τις εργασίες που θα υλοποιηθούν έως τη λήξη της Πράξης. 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 
 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Είναι ενταγμένο στη ΣΑ Ε1191 με ενάριθμο έργου 2022ΣΕ11910033. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  19.000,00€ 

Φ.Π.Α.: 4.560,00€ 

4.2 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου συνδέεται με την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης (εφεξής ΕΠΠ) των παραδοτέων που περιγράφονται στην παράγραφο 3 – 
Αντικείμενο του έργου και θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:  

α. Το 35% της συμβατικής αξίας με τη υποβολή έκθεσης πεπραγμένων για τις εργασίες που θα 
υλοποιηθούν το Β Εξάμηνο 2022. 

β. Το 40% της συμβατικής αξίας με τη υποβολή έκθεσης πεπραγμένων για τις εργασίες που θα 
υλοποιηθούν το Α Εξάμηνο 2023. 

γ. Το 25% της συμβατικής αξίας με τη υποβολή έκθεσης πεπραγμένων για τις εργασίες που θα 
υλοποιηθούν έως τη λήξη της Πράξης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
5.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22.09.2022. Η ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22.09.2022 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

22PROC011250632 2022-09-15



 

 
7 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου 
στη διεύθυνση γραφείων του φορέα Σταμ. Βαφειαδάκη 1, Ερμούπολη, Σύρος, Τ.Κ. 84100. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι τη λήξη 
της υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και η διεύθυνσή του, καθώς και τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 4: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 
υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού 

Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου». 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

5.2 Περιεχόμενο προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς 
συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της 
παρούσας, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016 (παρ. 9, άρθ. 80, ν.4412/2016) για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή 
απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς για όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για τον 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική 
ασφάλιση. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της 
παρούσας, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για τον απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

• Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ. 

• Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
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επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης.  

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Προσφορές που 
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τυχόν 
προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
ή στους συμμετέχοντες.  

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου 
κ. Δωρόθεος Β’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
1. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., Καραολή – Δημητρίου 20, TK 55131, Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310403371-2, Email: info@gnosianaptixiaki.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Προϋπολογισμός: ………..€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά …………..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
Του νομικού προσώπου με την επωνυμία ……………………, ΑΦΜ ……………και έδρα …………………… 
Οδός……………………… αριθμός …………… ΤΚ ……………….. τηλ………………….. φαξ……………………, αφού 
έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. ……. πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» υποβάλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με 
τους παρακάτω πίνακες: 
 
Πίνακας Οικονομικής προσφοράς  
 

Παραδοτέο Περιγραφή Παραδοτέου Ποσό χωρίς ΦΠΑ 
ολογράφως 

Ποσό χωρίς ΦΠΑ 
αριθμητικώς 

Π9 Αναφορές πεπραγμένων 
Τεχνικού Συμβούλου 

 € 

Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ   

Συνολικό ποσό προσφοράς ΦΠΑ  

Συνολικό ποσό προσφοράς με ΦΠΑ  

 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: ………………………………………………… 
 
Υπογραφή:        ………………………………………………… 
 
Σφραγίδα 
 
Ημερομηνία    ………………………………………………….. 
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