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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ANAZHTHΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ 
 

ΤΜΗΜΑ 1-Εκπαίδευση στην δημιουργία καινοτόμου επιχείρησης στον Λίβανο 
Προϋπολογισμός: 42.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 
ΤΜΗΜΑ 2-Εκπαίδευση στην δημιουργία καινοτόμου επιχείρησης στην Ιορδανία 

Προϋπολογισμός: 42.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
ΤΜΗΜΑ 3-Ανάλυση ανταγωνισμού από 10 υποσχόμενα προϊόντα/services σχετικά με τα Ζωντανά 
εργαστήρια 1 & 2 στον Λίβανο. 

Προϋπολογισμός: 24.205,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
ΤΜΗΜΑ 4-Ανάλυση ανταγωνισμού από 10 υποσχόμενα προϊόντα/services σχετικά με τα Ζωντανά 
εργαστήρια 1 & 2 στην Ιορδανία. 

Προϋπολογισμός: 24.205,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
ΤΜΗΜΑ 5-Δύο πλατφόρμες για ανάλυση ανταγωνισμού σε προϊόντα/services σχετικά με τα 
Ζωντανά εργαστήρια 1 & 2 στην Ιορδανία. 

Προϋπολογισμός: 28.170,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη τιμής ανά ΤΜΗΜΑ ειδών. Οι προσφέροντες θα πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να πληρούν τις προϋποθέσεις της τεχνικής περιγραφής για κάθε τμήμα.  
Κάθε προσφορά  που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος απορρίπτεται. Ανάδοχος για 
κάθε τμήμα  αναδεικνύεται αυτός που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά ανά ΤΜΗΜΑ ειδών. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ  
Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας   Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά 
 08/03/2023 Τετάρτη 10.00 πμ  Αίθουσα συσκέψεων 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων  Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά, 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2821035000,  επί αποδείξει, προσφορά μέχρι την Τρίτη 07/03/2023 και 
ώρα 15:00 (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, 
χωρίς να αποσφραγισθούν.  

ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, 
τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτων 
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων 
Μεσογειακών Σπουδών (CIHEAM) που εδρεύει στο Παρίσι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«LIVINGAGRO – Cross Border Living laboratories for Agroforestry» που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα ENI CBC Med 2014-2020 (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (90%) και 
Εθνικούς Πόρους (10%)), από την πρώτη πρόσκληση για έργα, αναφορικά με τον θεματικό στόχο 
Α.2 " Υποστήριξη για εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία ", προτεραιότητα 
A.2.1" Τεχνολογική μεταφορά και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικής φύσεως. 
Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 282135000 εσωτ 530 
Email : panagiot@maich.gr 

Αντικείμενο του έργου και της υπεργολαβίας  
 
Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας στα Μεσογειακά συστήματα γεωργίας και 
Αγροδασοπονίας, για την επίτευξη και ανταλλαγή ορθών πρακτικών με σκοπό την βιώσιμη 
παραγωγή, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της μεταφοράς της καινοτομίας και 
την αύξηση της κερδοφορίας για οποιονδήποτε που σχετίζεται με αυτά. Το LIVINGAGRO 
χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή προσέγγιση καινοτομίας για τη συνύπαρξη οικονομικών και 
κοινωνικών αξιών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, εξαλείφοντας τους 
γεωγραφικούς και πολιτισμικούς φραγμούς, θα δημιουργήσει δύο «Ζωντανά Εργαστήρια» (living 
labs) τα οποία θα επικεντρωθούν στα πολυ-λειτουργικά συστήματα της ελιάς (Living Lab 1) και στα 
βοσκοτόπια (Living Lab 2) .  
 
Αντικείμενο της υπεργολαβίας είναι η  εύρεση κατάλληλου υπεργολάβου για την εκπαίδευση στην 
δημιουργία μιας καινοτόμας επιχείρησης στον Λίβανο και στην Ιορδανία, καθώς επίσης και 
ανάλυση ανταγωνισμού από υποσχόμενα προιόντα/services σχετικά με τα Ζωντανά εργαστήρια 1 
& 2 στον Λίβανο και στην Ιορδανία, καθώς και τη δημιουργία δύο ηλεκτρονικών πλατφορμών, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

Επιτροπή Διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο του 
ΜΑΙΧ, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντή του ΜΑΙΧ ειδικά για το σκοπό αυτό και το 
οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
 

Κατακύρωση 
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Η απόφαση του Αναθέτοντα με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Αναθέτοντα και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός 
 

Η εκτιμώμενη από τον Αναθέτοντα ως πιθανή δαπάνη για την προμήθεια.  
Συμβατικό Τίμημα 

 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

Επιτροπή Παραλαβής 
 

Ομάδα προσώπων, συγκροτηθείσα από τον Αναθέτοντα, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 
της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον μειοδότη και την παραλαβή των Παραδοτέων.  
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης 
και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για το Διεθνές Κέντρο 
Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΓΣ/CIHEAM) και το Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις. 
1. Το Ν.Δ. 4443/64, το Ν. 1537/85, το ΠΔ 534/88 καθώς και τον Οικονομικό κανονισμό του 
ΔΙΚΑΜΓΣ. 
2. Την 202300101/17-02-2023 απόφαση του Δ/ντή του ΜΑΙΧ περί διενέργειας διαγωνισμού. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες 
αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση της 
προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα του 
Αναθέτοντα ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των Προσφερόντων. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως 
μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η αναλυτική προκήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή στους ενδιαφερόμενους, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά, τηλ 
2821035000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης η προκήρυξη διατίθεται μέσω του 
Διαδικτύου στη διεύθυνση https://www.iamc.ciheam.org. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της 
Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με το 
συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες 



 

 - 4 -  
 

αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 4.1 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 
των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στον κατά περίπτωση φορέα χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.), στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο της διαδικασίας αρχές 
ή υπηρεσίες και ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνυποψηφίους έχοντες υπέρτερο έννομο προς 
τούτο συμφέρον, κατόπιν γραπτής αίτησής τους. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων ή 
έγερσης νομικών αξιώσεων, τα δεδομένα των απορριφθέντων υποψηφίων θα αποθηκεύονται για 
χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα μήνες από τη λήξη του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, 
διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην 
επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και 
περιορισμού της επεξεργασίας.  
 
Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κ. Παναγιώτη Περάκη 
επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλ, ταχυδρομείου  dpo@maich.gr 
 

ΑΡΘΡΟ 4.2 Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα 
Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ως άνω, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι  έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δικαιολογητικά των λοιπών υποψηφίων 
που ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, κατόπιν γραπτής αίτησής τους κι 
εφόσον η χορήγησή τους είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννομου 
συμφέροντος των μη επιτυχόντων υποψηφιοτήτων ή των υποψηφιοτήτων που θεωρούν ότι 
αδικήθηκαν, το οποίο έγκειται στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής. 

ΑΡΘΡΟ 5  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου 
Χανίων  που βρίσκεται στο Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά τηλ 2821035000 (εσωτ. 530), την 
08/03/2023 ώρα 10.00. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)  
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
7.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε 
κράτος – μέλος της Ένωσης β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) γ) 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, δ) σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ΕΕ .Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον 
η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η 
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συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί 
ανεπιφύλακτα την νομιμότητα των όρων του διαγωνισμού. 

7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 i) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), δ) 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 
15), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.  
ii) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή/και όταν ο 
Αναθέτων μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 
προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
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οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 iii) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (α) εάν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού  συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  (γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 
ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των 
όρων της παρούσας, (ε) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του αναθέτοντα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (ζ) εάν έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων. 

 iv) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

 v) Οικονομικός φορέας, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία, εφόσον έχει 
επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. 

7.3     Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων 
σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Ελλάδος.  
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7.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται 
 

7.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
         
Η επιστημονική επάρκεια του υπεργολάβου θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον 2 
παρόμοιες παραδόσεις ή (συμμετοχή σε αντίστοιχες παραδόσεις) τα προηγούμενα 7 έτη. 
 
Ο ανάδοχος για το τμήμα 1 & 2  θα πρέπει να έχει καταγεγραμμένη προηγούμενη υπηρεσία σε 
διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανώτατης τριτοβάθμιας καθώς και σε προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης, να διαθέτει προσωπικό με την αντίστοιχη εμπειρία και προσόντα, και να έχει 
διεθνή εμπειρία στον τομέα, ιδανικά μέσα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράμματα (τουλάχιστον 2 ). Η διεξαγωγή των προγραμμάτων περιλαμβάνει τόσο την εκπόνηση 
υλικού όσο και τη διενέργεια των διαλέξεων. 

Ο ανάδοχος για το τμήμα 3 & 4  θα πρέπει να έχει καταγεγραμμένη προηγούμενη πλούσια 
εμπειρία (τουλάχιστον 5 αντίστοιχες αναλύσεις ανταγωνισμού) στη διεξαγωγή εγχώριων και 
διεθνών οικονομικών μελετών και αναλύσεων.  
 
Ο ανάδοχος για το τμήμα 5   θα πρέπει να έχει καταγεγραμμένη προηγούμενη εμπειρία στην 
ανάπτυξη τεχνικών πλατφορμών (τουλάχιστον 2 ) με τα εξής χαρακτηριστικά: να παρέχουν τη 
δυνατότητα χρήσης τόσο από απλούς επισκέπτες όσο και από εγγεγραμμένους χρήστες, έχουν 
μοντελοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και 
αποτελεσματική αναζήτηση λύσεων, έχουν φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, προσφέρουν 
ανάλυση πληροφορίας σε οπτικοποιημένη μορφή. 
 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις του παραλήπτη των ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, και πρέπει να 
έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Το ύψος της εγγυητικής ορίζεται ως εξής:  

• ΤΜΗΜΑ 1 αξίας 685€,  
• ΤΜΗΜΑ 2  αξίας 685€  
• ΤΜΗΜΑ 3 αξίας 390€  
• ΤΜΗΜΑ 4 αξίας 390€  
• ΤΜΗΜΑ 5 αξίας 454€  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στο διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε το 
έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των 
λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση αποκλεισμού 
διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον 
παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται 
πλέον σε ένσταση ή προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί 
με την υπογραφή της Σύμβασης  
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ΑΡΘΡΟ 9  ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο μήνες, προσμετρούμενους από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 09/05/2023 καθώς και για το 
χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από τον 
Αναθέτοντα πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Διευκρινίσεις που, χωρίς να τους ζητηθούν, δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά 
τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε προσφορά συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, 
μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, 1 πρωτότυπο, 1αντίγραφο στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος του Αναθέτοντα που διενεργεί το διαγωνισμό. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.  
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα/οικονομικού φορέα 
 
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο (Κύριος Φάκελος) που θα πρέπει 
να περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους. 
i. Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (1 πρωτότυπο, 1 
αντίγραφο) 
ii. Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο, 1USB με 
αρχεία της επεξεργάσιμης μορφής excel ή word) 
iii. Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» (1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο) 

Περιεχόμενα Υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται  επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας. Ειδικότερα: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχει κανείς από 
τους λόγους αποκλεισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 7.2 της παρούσας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 όπου θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δικαιολογητικών μη αποκλεισμού, μόλις 
ζητηθούν και σε προθεσμία δέκα ημερών. 

3. Τον κατάλογο της παραγράφου 7.5  
4. Την εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 8  
5. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, παραστατικό εκπροσώπησης 
Περιεχόμενα Υπο-φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Η τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίου φακέλου της  
προσφοράς και θα περιλαμβάνει 
Α) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου που θα εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού 
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Β) Το εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ. που θα χρησιμοποιήσει  για την εκτέλεση 
της σύμβασης, 
Γ)  η προσφορά θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών, από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού και 
  
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και  αρίθμηση που έχει 
συνταχθεί το Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης. Παράλληλα, η τεχνική προσφορά θα 
πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία word ή excel αποθηκευμένα σε USB) 
εκτός την έντυπη. Σημειώνεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τεχνική προσφορά που κατατίθενται 
σε ενχαρτη μορφή, ενώ η ηλεκτρονική της μορφή υποβάλλεται επικουρικά. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης του περιεχομένου, υπερισχύει η έντυπη μορφή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να 
καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή 
πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην 
περίπτωση αυτή,  να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε τρείς 
(3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 
 

Περιεχόμενα Υπο-φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά, χωριστά για κάθε τμήμα, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς, 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 
Οι τιμές θα δίνονται με Φ.Π.Α. 
Στην οικονομική προσφορά οι Προσφέροντες θα πρέπει, πρόσθετα, να δηλώσουν ότι αποδέχονται 
τον τρόπο πληρωμής, που περιγράφεται  στην παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
των προσφορών, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το 
επιθυμούν. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη (ημερομηνία και ώρα διενέργειας 
διαγωνισμού). 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής  όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 
επιτροπή διαγωνισμού  καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
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αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από τα μέλη 
της επιτροπής και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί  από  την πρόσκληση. 
 
β) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 
και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την ειδική πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της 
οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό 
Πίνακα. 
 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α ΄και  β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή του ΜΑΙΧ, 
η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της στους ενδιαφερόμενους. 
Το ΜΑΙΧ αποφασίζει,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.  
 

ΑΡΘΡΟ 13   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, Ο Αναθέτων ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας  δέκα  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στο 
άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού , καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
 
Ειδικότερα παραδίδονται, πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα παρακάτω δικαιολογητικά 
α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 7.2.i. της παρούσας. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ειδικότερα  

α) τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)  

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),  

γ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι αστικός 
συνεταιρισμός  

δ) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στην περίπτωση της 
ατομικής επιχείρησης. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
β) για τις παραγράφους ii και iii του άρθρου 7.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . Ειδικότερα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και 
επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας , από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου 
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραπάνω παραγράφους , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
γ  Tα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου, ως εξής . 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει) με το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης 
δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης 
δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχει) 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 
5. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.: 
Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των 
ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 
κωδικοποιημένο θα προσκομιστούν αντίγραφα όλων των προγενεστέρων 
τροποποιητικών. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
3. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία. 
4. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους 
πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου 
προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς 
και το νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 
Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με 
την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει άλλη νομική μορφή (πλην των ως άνω 
ενδεικτικώς αναφερομένων) τα δικαιολογητικά (κυρίως σύστασης, μεταβολών και περί μη 
λύσεως) προσκομίζονται αναλόγως με την αρμόδια αρχή που τα εκδίδει. 

Ο προσωρινός ανάδοχος αν δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση των απαιτήσεων των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ΜΑΙΧ 
η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και η 
κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο προσφέροντα από τον  πίνακα κατάταξης που έχει 
καταρτισθεί κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται.    
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την επιτροπή διαγωνισμού και την έκδοση απόφασης του Διευθυντή του ΜΑΙΧ είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 14  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο Αναθέτων προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 
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την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον η αξία της υπερβαίνει τις 30.000€ χωρίς ΦΠΑ, 
απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ίσης με το4% της αξίας της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
Ο αναθέτων ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης,  μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 
το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. Ο αναθέτων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το ΜΑΙΧ,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη  

ΑΡΘΡΟ 16  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του κάθε τμήματος θα γίνεται ως εξής  

• Το 30% του Συμβατικού Τιμήματος, κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
• Το υπόλοιπο 40% του Συμβατικού Τιμήματος κατά την παράδοση του 75% της υπηρεσίας 

υπεργολαβίας, όποτε αυτή θα αποφασισθεί από τον συντονιστή της υπεργολαβίας. 
• Και το υπόλοιπο 30% του Συμβατικού Τιμήματος κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 

Οι τελευταίες πληρωμές θα γίνονται κατόπιν της ποιοτικής (Τμήμα 1-4) και λειτουργικής (Τμήμα 
5-για τις δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες) αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά 
με το ΜΑΙΧ και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της 
προμήθειας και επίσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 
1. Ο Ανάδοχος επίσης θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες 
του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Το ΜΑΙΧ απαλλάσσεται από κάθε 
ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση ης 
προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15ετών 
(άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας) 
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B. Προετοιμασία της εκπαίδευσης  
Υποστήριξη από τον τοπικό διοργανωτή, LARI (Lebanese Agricultural Research Institute), στον 
προγραμματισμό της εκπαίδευσης, σε συνεννόηση με το ΜΑΙΧ: 

● Το ΜΑΙΧ θα ετοιμάσει τον σχεδιασμό των μαθημάτων της εκπαίδευσης με την 
διάθεση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στον υπεργολάβο.  

● Ο υπεργολάβος που θα αναλάβει την προσαρμογή και την μετάφραση του 
εκπαιδευτικού υλικού για την δημιουργία μιας καινοτόμου επιχείρησης στον 
Λίβανο. 

● Το εκπαιδευτικό υλικό για την δημιουργία μιας καινοτόμου επιχείρησης θα πρέπει 
να μεταφραστεί στα Αγγλικά και Αραβικά.  

● Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
όπως στρατηγική, διαχείριση έργου, επιχειρηματικότητα, έλεγχος διαχείρισης και 
χρηματοδότηση, επιλογή επιχειρηματικής δομής, χρήση επιχειρηματικού σχεδίου, 
ασφάλιση αστικής ευθύνης (liability insurance), τρόπος απόκτησης 
χρηματοδότησης κανόνων IRS και ποινές (financing IRS rules and penalties) κ.λπ. 

● Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει 3 μαθήματα των 2-3 ωρών το κάθε ένα. 
● Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον 27 άτομα (μαζί με την 

εκπαίδευση στην Ιορδανία). 
● Τόπος διεξαγωγής συνάντησης στις συνεδριακές εγκαταστάσεις ενός ξενοδοχείου 

τουλάχιστον 4 αστέρων στη Βηρυτό (ο χώρος πρέπει να λάβει την έγκριση του LARI 
και του ΜΑΙΧ) με εγγυημένη ηλεκτρική ενέργεια. 

● διάλειμμα για καφέ και σνακ αξίας τουλάχιστον 7 ευρώ/διάλλειμα/άτομο και 
μεσημεριανό γεύμα αξίας τουλάχιστον 25 ευρώ /άτομο/γεύμα, για τους 
συμμετέχοντες. Σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα θα υπάρχουν 1 
μεσημεριανό γεύμα και 2 διαλείμματα για καφέ.  

● Μεταφραστική υπηρεσία: Ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλικά στα αραβικά. 
● Διαχείριση εγγραφών των συμμετεχόντων μέσω της πλατφόρμας του LIVINGAGRO 

ICT (ψηφιακή) και προετοιμασία έντυπων για παρουσίες για την απόδειξη 
συμμετοχής.  

● Εκτύπωση εκπαιδευτικού  υλικού (το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι έως 50 σελίδες) 
για όλους τους συμμετέχοντες. 

● Μετάδοση της εκπαίδευσης μέσω της ΙCT πλατφόρμας του LIVINGAGRO. 
● Υπηρεσίες για διαδικτυακή εκπαίδευση (σε περίπτωση διεξαγωγής της εκδήλωσης 

εξ ολοκλήρου διαδικτυακά) Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί (ή πρέπει να ακυρωθεί) για μία ή περισσότερες εκδηλώσεις λόγω 
ξαφνικής επιδείνωσης της κατάστασης πανδημίας στον Λίβανο τη στιγμή της 
προγραμματισμένης εκπαίδευσης, το κόστος που σχετίζεται με την φυσική 
παρουσία συμμετεχόντων δεν θα είναι καλύπτεται και θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από το τιμολόγιο της υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος έχει 
επιβαρυνθεί με έξοδα που απαιτούνται για προκαταβολικές κρατήσεις, (π.χ. 
χρεώσεις για οποιεσδήποτε υπηρεσίες), θα πληρωθούν από τον εταίρο του Έργου, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεργολάβος θα παρέχει αποδείξεις πληρωμών και 
αποδεικνύει ότι έχει υπόψιν του την διασφάλιση πολιτική ακύρωσης . 

● Τα γεύματα της εκδήλωσης δεν θα περιλαμβάνουν αλκοολούχα ποτά. 
Προϋπολογισμός: 42.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
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ΤΜΗΜΑ 2-Εκπαίδευση στην δημιουργία καινοτόμου επιχείρησης στην Ιορδανία 
Ημερομηνία διεξαγωγής:1-ημέρα- έως το τέλος Ιουνίου 2023 
 
Α. Περιεχόμενο Μαθημάτων-Επιστημονική επάρκεια εκπαιδευτών  

• Η εκπαίδευση και το Περιεχόμενο των Μαθημάτων θα βασίζεται σε 2 θεματικές ενότητες:  
Þ Εμπορικό Δίκαιο και δίκαιο της αγοράς.  

Η ενότητα αυτή θα καλύψει και θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων 
(Intellectual Property Rights).  
Þ Ειδικά Οικονομικά θέματα. 

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ανάπτυξη νεοφυών 
επιχειρήσεων αλλά και την καινοτομία από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής, της διαχείρισης έργων, της επιχειρηματικότητας, 
του διαχειριστικού ελέγχου και της χρηματοδότησης, της επιλογής μιας επιχειρηματικής 
δομής, της χρήσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, της ασφάλισης αστικής ευθύνης και του 
τρόπου απόκτησης χρηματοδότησης, την διενέργειας προκαταρκτικής ανάλυσης 
ανταγωνισμού και θέματα σχετικά με την διαδικασία μεταφοράς (διάδοσης) τεχνολογίας. 
Ειδικά θέματα θα αφορούν επίσης την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και την Αύξηση 
κεφαλαίου σε ενδιαφερόμενους στο πολύ-λειτουργικό σύστημα της ελιάς και της αγρο-
δασοπονίας.  

• Εκτός της φυσικής εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα με την μορφή 
e-learning στην πλατφόρμα του έργου. 

• Τα μαθήματα θα πρέπει να απευθύνονται σε Επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια και 
ερευνητικοί φορείς, οργανώσεις αγροτών, ερευνητές κ.λπ. 

 
B. Προετοιμασία της εκπαίδευσης  
Υποστήριξη από τον τοπικό διοργανωτή, ΝΑRC, στον προγραμματισμό της εκπαίδευσης, σε 
συνεννόηση με το ΜΑΙΧ: 

● Το ΜΑΙΧ θα ετοιμάσει τον σχεδιασμό των μαθημάτων της εκπαίδευσης με την 
διάθεση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στον υπεργολάβο.  

● Ο υπεργολάβος που θα αναλάβει την προσαρμογή και την μετάφραση του 
εκπαιδευτικού υλικού για την δημιουργία μιας καινοτόμου επιχείρησης στην 
Ιορδανία. 

● Το εκπαιδευτικό υλικό για την δημιουργία μιας καινοτόμου επιχείρησης θα πρέπει 
να μεταφραστεί στα Αγγλικά και Αραβικά.  

● Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
όπως στρατηγική, διαχείριση έργου, επιχειρηματικότητα, έλεγχος διαχείρισης και 
χρηματοδότηση, επιλογή επιχειρηματικής δομής, χρήση επιχειρηματικού σχεδίου, 
ασφάλιση αστικής ευθύνης (liability insurance), τρόπος απόκτησης 
χρηματοδότησης κανόνων IRS και ποινές (financing IRS rules and penalties) κ.λπ. 

● Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει 3 μαθήματα των 2-3 ωρών το κάθε ένα. 
● Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον 27 άτομα (μαζί με την 

εκπαίδευση στην Ιορδανία). 
● Τόπος διεξαγωγής συνάντησης στις εγκαταστάσεις του ΝΑRC στο Αμάν. 
● διάλειμμα για καφέ και σνακ αξίας τουλάχιστον 7 ευρώ/διάλλειμα/άτομο και 

μεσημεριανό γεύμα αξίας τουλάχιστον 25 ευρώ /άτομο/γεύμα, για τους 
συμμετέχοντες. Σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα θα υπάρχουν 1 
μεσημεριανό γεύμα και 2 διαλείμματα για καφέ.  
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● Μεταφραστική υπηρεσία: Ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλικά στα αραβικά. 
● Διαχείριση εγγραφών των συμμετεχόντων μέσω της πλατφόρμας του LIVINGAGRO 

ICT (ψηφιακή) και προετοιμασία έντυπων για παρουσίες για την απόδειξη 
συμμετοχής.  

● Εκτύπωση εκπαιδευτικού  υλικού (το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι έως 50 σελίδες) 
για όλους τους συμμετέχοντες. 

● Μετάδοση της εκπαίδευσης μέσω της ΙCT πλατφόρμας του LIVINGAGRO. 
● Υπηρεσίες για διαδικτυακή εκπαίδευση (σε περίπτωση διεξαγωγής της εκδήλωσης 

εξ ολοκλήρου διαδικτυακά) Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί (ή πρέπει να ακυρωθεί) για μία ή περισσότερες εκδηλώσεις λόγω 
ξαφνικής επιδείνωσης της κατάστασης πανδημίας στην Ιορδανία τη στιγμή της 
προγραμματισμένης εκπαίδευσης, το κόστος που σχετίζεται με την φυσική 
παρουσία συμμετεχόντων δεν θα είναι καλύπτεται και θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από το τιμολόγιο της υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος έχει 
επιβαρυνθεί με έξοδα που απαιτούνται για προκαταβολικές κρατήσεις, (π.χ. 
χρεώσεις για οποιεσδήποτε υπηρεσίες), θα πληρωθούν από τον εταίρο του Έργου, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεργολάβος θα παρέχει αποδείξεις πληρωμών και 
αποδεικνύει ότι έχει υπόψιν του την διασφάλιση πολιτική ακύρωσης . 

● Τα γεύματα της εκδήλωσης δεν θα περιλαμβάνουν αλκοολούχα ποτά. 
Προϋπολογισμός: 42.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
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ΤΜΗΜΑ 3-Ανάλυση ανταγωνισμού από 10 υποσχόμενα προϊόντα/services σχετικά με τα 
Ζωντανά εργαστήρια 1 & 2 στον Λίβανο. 

 
Θα πρέπει να γίνει ανάλυση ανταγωνισμού από 10 υποσχόμενα προϊόντα/services σχετικά με τα 
Ζωντανά εργαστήρια 1 & 2 τα οποία θα διατεθούν στον υπεργολάβο από το ΜΑΙΧ. Η ανάλυση 
ανταγωνισμού θα πρέπει να γίνει στον Λίβανο με μια πρόβλεψη της αξίας που μπορεί να 
δημιουργηθεί σε όρους συνολικών πωλήσεων από αυτά τα προϊόντα στα επόμενα 3 χρόνια μετά 
το τέλος του έργου. 
 
Τέλος, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας ανάλυση του ανταγωνισμού αναμένεται να 
κατοχυρωθούν συνολικά 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε νέες Καινοτομίες ( 1 δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για τον Λίβανο). 
 
Προϋπολογισμός: 24.205,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
 
 
ΤΜΗΜΑ 4-Ανάλυση ανταγωνισμού από 10 υποσχόμενα προϊόντα/services σχετικά με τα 
Ζωντανά εργαστήρια 1 & 2 στην Ιορδανία 
 
 
Θα πρέπει να γίνει ανάλυση ανταγωνισμού από 10 υποσχόμενα προϊόντα/services σχετικά με τα 
Ζωντανά εργαστήρια 1 & 2 τα οποία θα διατεθούν στον υπεργολάβο από το ΜΑΙΧ. Η ανάλυση 
ανταγωνισμού θα πρέπει να γίνει στην Ιορδανία με μια πρόβλεψη της αξίας που μπορεί να 
δημιουργηθεί σε όρους συνολικών πωλήσεων από αυτά τα προϊόντα στα επόμενα 3 χρόνια μετά 
το τέλος του έργου. 
 
Τέλος, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας ανάλυση του ανταγωνισμού αναμένεται να 
κατοχυρωθούν συνολικά 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε νέες Καινοτομίες ( 1 δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για την Ιορδανία). 
 
Προϋπολογισμός: 24.205,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
ΤΜΗΜΑ 5-Δύο πλατφόρμες για ανάλυση ανταγωνισμού σε προϊόντα/υπηρεσίες σχετικά με τα 
Ζωντανά εργαστήρια 1 & 2 στην Ιορδανία. 
 
 Θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο διαδικτυακές πλατφόρμες με τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
α) Θα στηρίζονται σε ενδελεχή ανάλυση/κατανόηση των κανονισμών/προτύπων της αγοράς, ενώ 
θα απευθύνονται σε και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους δυνητικά 
ενδιαφερόμενους: επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς, οργανώσεις 
αγροτών, ερευνητές, τοπικές αρχές, κ.λπ 
β) θα επιτρέπουν την ανάλυση ανταγωνισμού των πολλά υποσχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
(εστιασμένες σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό των ευρημάτων της 
έρευνας, τη σχεδίαση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/διαδικασιών/υπηρεσιών). 
και  
γ) θα παρέχουν πληροφορίες οι οποίες θα βοηθούν στην επιχειρηματική καθοδήγηση και λήψη 
σχετικών αποφάσεων, χρήσιμες πηγές σχετικές με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και μεσιτεία νέας πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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Οι πλατφόρμες θα επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να προβούν σε μια απλή ανάλυση του 
ανταγωνισμού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διεπαφή για την εισαγωγή των απαιτούμενων 
πληροφοριών καθώς και την απεικόνιση του τελικού αποτελέσματος.   
δ) τεχνικά χαρακτηριστικά: οι πλατφόρμες θα είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και θα 
εγκατασταθούν σε εικονικό εξυπηρετητή, ο οποίος θα παρασχεθεί από το LIVINGAGRO, εταίρου 
του οποίου θα αναλάβουν επίσης την ενσωμάτωσή των πλατφορμών με την ICT πλατφόρμα του 
έργου. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανοιχτού λογισμικού και ο ανάδοχος θα 
πρέπει να επιλέξει τις πιο κατάλληλες κατά τη φάση της υλοποίησης.  
Μετά την παράδοση των πλατφορμών, αυτές περιέρχονται στην ιδιοκτησία των εταίρων του 
LIVINGAGRO. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες διόρθωσης τυχόν λαθών για 
6 μήνες μετά την παράδοση.  
 
 
Προϋπολογισμός: 28.170,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 


