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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.» 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Το υπ’αρ. 19REQ004576026 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης. 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 1351/28.02.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΓΠΛ469ΗΞΣ-
ΗΧΘ) 

• Το με αρ. πρωτ. Φ. 12-1/209 έγγραφο των Γ.Α.Κ. Νομού Ηρακλείου 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.», αρχικού 
προϋπολογισμού 17.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και συνολικής διάρκειας των υπηρεσιών δώδεκα (12) μήνες, ήτοι 
κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. 
 
1. Αντικείμενο  
Το υλικό που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ. παραδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τον Ο.Λ.Η., και 
αποτελείται από περίπου 250 ομάδες κατάστιχων και 235 ομάδες φακέλων. Στις ομάδες αυτές, 
αντιστοιχούν 399 κατάστιχα, διαφορετικού μεγέθους και αντικειμένου και 311 φάκελοι. Ο συνολικός 
όγκος των εγγράφων τα οποία περιέχουν οι φάκελοι αυτοί, υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα 150.000. 
Αντίστοιχες εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν για τα κατάστιχα καθώς διαφέρουν σε μέγεθος και αριθμό 
σελίδων ενώ ορισμένα έχουν εν μέρει μόνο χρησιμοποιηθεί. Το υλικό αυτό, καλύπτει σχεδόν το σύνολο 
του 20ου αιώνα. 
Το υλικό των φακέλων, πολύ συνοπτικά, θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 

α. Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν την εσωτερική λειτουργία,  
β. Αλληλογραφία εξωτερική με Υπουργεία, υπηρεσίες, επιμέρους τοπικούς και άλλους φορείς, 
γ. Έγγραφα σε σχέση με την κατασκευή και επέκταση του λιμανιού, σχετικές αναφορές και 

εκθέσεις, 
δ. Έγγραφα και στοιχεία σε σχέση με τη κίνηση των πλοίων. 

Ως προς τα κατάστιχα, το υλικό θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 

α. Πρακτικά συνεδριάσεων της Λ.Ε.,  
β. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας,  
γ. Καθολικά και ημερολόγια, 
δ. Ποικίλα κατάστιχα σε σχέση με τις εργασίες εντός του λιμανιού,  
ε. Καταγραφή αναχώρησης και άφιξης πλοίων. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης 

Ηράκλειο, 22.04.2019 
Αρ. Πρωτ.:2323 

Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 σ 

E-mail: info@portheraklion.gr  - 
website: www.portheraklion.gr 

 

mailto:info@portheraklion.gr
http://www.portheraklion.gr/




Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΠΟΥ 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.»                    Σελ.2 / 5 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ταξινόμηση, ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, καταγραφή και επιστημονική 
περιγραφή του υλικού που βρίσκεται σε φακέλους και σε δεύτερο επίπεδο των κατάστιχων, με τελικό 
παραδοτέο τη συγκρότηση μίας ή περισσοτέρων, ψηφιακών βάσεων δεδομένων που θα επιτρέπουν την 
άμεση προσπέλαση του υλικού από μέρους τόσο των ειδικευμένων ερευνητών όσο και του ευρύτερου 
κοινού 
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των 
Γ.Α.Κ.. Αντίστοιχα, η διαδικασία ταξινόμησης, θα πρέπει να βασιστεί στο υφιστάμενο Διεθνές Πρότυπο 
Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ.ΠΑ.Π). Ειδικότερα, η ταξινόμηση θα γίνει με βάση τη χρονική και θεματική 
κατηγοριοποίηση ενώ η καταγραφή των πληροφοριών θα γίνει με βάση την κωδική σήμανση που 
χρησιμοποιεί ήδη η υπηρεσία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Ηρακλείου. Η επιστημονική περιγραφή θα γίνει 
μέσω της δημιουργίας ψηφιακών δελτίων στα οποία θα αποτυπώνεται η παραπάνω κωδική σήμανση, ο 
τίτλος του αρχειακού υλικού, η θεματική ένταξη του, η χρονολογία παραγωγής του και τέλος μια σύντομη 
περίληψη μαζί με λέξεις κλειδιά που θα περιγράφουν σύντομα το υλικό, προσφέροντας τη δυνατότητα 
ανάκλησης του μέσω αναζητήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την 
ιστορία του λιμανιού, θα μπορεί να εντοπίζεται εύκολα και σε σύντομο χρόνο. 
Η σχετική εργασία θα εκτελείται στο χώρο των Γ.Α.Κ., ενώ ο Ο.Λ.Η. θα ενημερώνεται μέσω αναλυτικών, 
τριμηνιαίων εκθέσεων για την πρόοδο και τη συνολική εξέλιξη της διαδικασίας. 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα παραδοθεί στον Ο.Λ.Η. η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, 
ενώ αντίγραφο αυτής θα παραδοθεί στο Γ.Α.Κ. 
Το κόστος για την γραφική ύλη που θα απαιτηθεί (ντοσιε, φάκελοι κλπ) θα βαρύνει τον ΟΛΗ Α.Ε. 

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. 
Ηρακλείου καθώς και οι εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 
3. Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. για το 
σύνολο των υπηρεσιών για δώδεκα (12) μήνες. 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση και που μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο. 
Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 
5. Περιεχόμενο προσφοράς 
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται, 
2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, 

3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου προσφέροντα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των 
ατόμων που θα ασχοληθούν με το έργο, 

4. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
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5. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου από όπου θα φαίνεται η δραστηριότητα που ασκεί ο 
υποψήφιος ανάδοχος, 

6. Βεβαίωση οικείας Δ.Ο.Υ. από όπου θα φαίνεται η δραστηριότητα που ασκεί ο υποψήφιος 
ανάδοχος, 

7. Αναλυτική περιγραφή (καταλογος) του κατάλληλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την 
ψηφιοποίηση του αρχείου,  

8. Αποδεικτικά (συμβάσεις, συμφωνητικά, βεβαιώσεις) αντίστοιχης εμπειρίας σε ηλεκτρονικές 
ψηφιοποιήσεις ή αποτυπώσεις. 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα των υπηρεσιών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με την χαμηλότερη συνολική προσφορά. 

 
6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 
μέχρι την 10 Μαϊου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι 
Ηρακλείου. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 
ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.  
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 
φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
7. Ισχύς των Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 30 μέρες από την επόμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
8. Άνοιγμα Προσφορών 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 10η Μαΐου 2019 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. 
Α.Ε.. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή 
οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.  
 
9. Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής 
για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το έργο, να προσέλθει μέσα σε 
διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το 
Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι: 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα.  

 

10. Παραλαβή - Πληρωμή 
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Η παραλαβή των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανά τρίμηνο, από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε., η οποία θα ελέγχει τις αναλυτικές, τριμηνιαίες εκθέσεις για την πρόοδο και 
τη συνολική εξέλιξη της διαδικασίας, και θα εκδίδει το αντίστοιχο πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής. 
Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Στοιχεία πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβής. 
Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.: 

α) Τιμολόγιο. 
β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 
Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους. Για το απαιτούμενο 
χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε 
αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση, 
αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 
Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 
-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 
(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου) 
Ο ΟΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει το υπόλοιπο του έργου με έγγραφη προειδοποίηση 10 
ημερών στον Ανάδοχο, εφόσον δεν εκπληρώνεται ορθώς το έργο τόσο σε ταξινόμηση όσο και σε 
ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, χωρίς καμία αποζημίωση για τον ανάδοχο. 
 
11. Ισχύουσες διατάξεις 
Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε 
ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  
Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να 
επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 
 
12. Διευκρινήσεις 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου Φραγκάκη 
Εμμ., Τηλ.: 2810-338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 
 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
ΟΛΗ ΑΕ  

 
Απόλλων Φιλιππής  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.» 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 
Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών (αριθμητικώς): 
………………………………….. 
 
 
Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών (ολογράφως): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 
 
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες. 
 
Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
Ο Προσφέρων 

 




