ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκηρύσσει
«Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή
υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραµµατεία
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που
υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)»», µε εγκεκριµένες πιστώσεις από τη
ΣΑΕ 075/8 2011ΣΕ07580033.

Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται εγγράφως και σε ηλεκτρονική µορφή στο Τµήµα Πληροφορικής της
∆/νσης Οργάνωσης Υ.Π.Ε.Κ.Α, ώστε µε µέριµνά του να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α
(www.ypeka.gr). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α και όσοι επιθυµούν
να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το
αργότερο µέχρι την 14- 06-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.µ. στην Γενική Επιθεώρηση της
ΕΥΕΠ (γραφείο πρωτοκόλλου) Λ. Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι - Αθήνα Τ.Κ. 11523.

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο των ενδιαφεροµένων, ή
αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση (βλ.
Παράρτηµα Β). Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου
πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραµµατεία
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου
«ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)»

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ -ΕΥΕΠ,
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11523
(3ος Όροφος)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

Τµηµατικά σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που θα υπογραφούν στη
σχετική σύµβαση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

60.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ(23%)
(ήτοι 60.000€ αξία + 13.800€ ΦΠΑ 23% = 73.800€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Π.∆.Ε. 2011ΣΕ07580033 της ΣΑΕ 075/8, Υποέργο 2
«Προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων της ΕΥΕΠ
(Πανελλαδικά)».

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198,

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από τον Ν.

ΑΡΘΡΟ 24

2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήµατος, όπως ισχύει

ΕΝΑΡΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

23-5-2013 και ώρα 14.00 µ.µ

ΛΗΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

14-6-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.µ

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, ως
ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α:
1. Η διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σκοπό την παροχή υπηρεσιών
ψηφιοποίησης αρχείου πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που υλοποιείται στο
πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)», για χρονικό διάστηµα 3 µηνών.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, &
2) κοινοπραξίες ή ενώσεις φορέων,
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΣΠΣ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε τον νόµο
2513/1997, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής
υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης
4. Η πληρωµή θα γίνει µε την περαίωση των εργασιών και ολοκλήρωση των παραδοτέων είτε τµηµατικά
είτε συνολικά, µετά από βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου και
σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση.
5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει:
5.1 Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην
προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
5.2 Nα είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και
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µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς.
5.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο και κάθε σελίδα αυτών, να
είναι µονογραµµένη ή υπογεγραµµένη.
5.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)

ΕΥΕΠ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Για την ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΥΕΠ/ΓΕ/οικ.
/17-05-2013 «Πρόχειρο µειοδοτικό
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την παροχή υπηρεσιών
ψηφιοποίησης αρχείου πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που υλοποιείται
στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)»
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου ή αντίστοιχη
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, από τα οποία να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και αντίστοιχο πιστοποιητικό ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3. Ανεξάρτητο και σφραγισµένο φάκελο (εντός του ενιαίου φακέλου) µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην τεχνική τους προσφορά οι
προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες που προσφέρουν και
επίσης να δηλώνουν την συµµόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Ανεξάρτητο και σφραγισµένο φάκελο (εντός του ενιαίου φακέλου) µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά» και την επωνυµία της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος κριθεί από την Επιτροπή
∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ως ιδιαίτερα χαµηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει
τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση, αποκλείεται από
τον διαγωνισµό.

Κάθε τιµολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά.
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ΜΕΡΟΣ Β:
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη
µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης (η
οποία έχει συσταθεί µε την αρ. ΕΥΕΠ/ΓΕ/οικ.1153/24-12-2012 και σε Ορθή Επανάληψη την 31-1-2013
Απόφασή Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Συγκρότησης Επιτροπών
διενέργειας διαγωνισµών, παρακολούθησης και παραλαβής έργων) κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής τους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος και στην συνέχεια οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. Μονογράφονται όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί,
προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για
όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τετραπλούν (4) το οποίο παραδίδει στην Γενική
Επιθεώρηση της Ε.Υ.Ε.Π. καθώς και στους µη επιλεγέντες υποψηφίους οι οποίοι µπορούν να
υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους
και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. Μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προωθείται η
σύνταξη της σχετικής Απόφασης Κατακύρωσης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού.
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως από την Γενική Επιθεώρηση της
Ε.Υ.Ε.Π, µε σχετική Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς
τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.
6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα παραδοτέα θα αναπτυχθούν στη σχετική σύµβαση και στην απόφαση ανάθεσης του έργου. Οι
διαδικασίες υποβολής και καταχώρησης των παραδοτέων θα περιγραφεί στη σχετική σύµβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Το αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου του έργου αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους ενέργειες:
1. Προετοιµασία Εγγράφων (αποδελτίωση, κλπ.)
2. Σάρωση µε Heavy Duty Document Scanners
3. Εννοιολογικός χαρακτηρισµός - δεικτοδότηση εγγράφων
4. Επαναφορά φυσικών εγγράφων στην αρχική τους µορφή
5. Αρχειοθέτηση των ψηφιοποιηµένων εγγράφων και πληροφοριών τους σε φακέλους
αρχειοθέτησης εγγράφων
Ειδικότερα η υπηρεσία ψηφιοποίησης θα περιλαµβάνει:
1. την ψηφιοποίηση σε αρχείο µορφής .pdf, η οποία αναφέρεται σε πλήθος σαράντα πέντε χιλιάδων
εγγράφων (45.000), εισερχόµενα ή εξερχόµενα έγγραφα, που αποτελούνται από µία ή
περισσότερες σελίδες (εκτίµηση ότι κατά µέσο όρο αντιστοιχούν 6 σελίδες ανά έγγραφο, στα
οποία εκτός από σελίδες µε διάσταση Α4 µπορεί να περιλαµβάνονται και έγγραφα µε µεγαλύτερη
διάσταση, Α3 ή χάρτες).
2. την ενηµέρωση και συσχέτιση του ψηφιακού αρχείου (µε βάση το όνοµά του) στο υπάρχον
συγκεντρωτικό αρχείο του πρωτοκόλλου που διατηρείται έως σήµερα σε µορφή xls.
3. την ανίχνευση από κάθε έγγραφο που ψηφιοποιείται µέχρι 5 λέξεων κλειδιών, και η συµπλήρωσή
τους στο παραπάνω αρχείο xls.
4. την ψηφιοποίηση 2.000 «υποθέσεων/επιθεωρήσεων» της ΕΥΕΠ (συµπεριλαµβάνονται εντός των
45.000 εγγράφων) και αναφέρονται σε περίοδο από τη δηµιουργία της υπηρεσίας το 2004 έως
σήµερα (2013), για τις οποίες θα γίνει επιπλέον και χωριστή εγγραφή όλων των παραβάσεων που
υπάρχουν σε κάθε υπόθεση (εκτίµηση ότι αντιστοιχούν 5 παραβάσεις ανά επιθεώρηση). Για τις
καταχωρήσεις αυτές υπάρχει η αναγκαιότητα να συνδέονται µε µεγαλύτερο αριθµό λέξεων ή
φράσεων κλειδιών, που µπορεί να είναι σε πλήθος έως 20.
Από τους 2.000 φακέλους/υποθέσεις, και τα 45.000 έγγραφα που θα ψηφιοποιηθούν οι 500 υποθέσεις και
τα 11.000 έγγραφα βρίσκονται στον τοµέα Βορείου Ελλάδος µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα γίνει η
ψηφιοποίηση τους.
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω 45.000 έγγραφα που θα ψηφιοποιηθούν καλύπτουν, κατά την εκτίµηση της
υπηρεσίας, όλα τα έγγραφα του πρωτοκόλλου, από το 2010 και µετά. Η ψηφιοποίηση θα αρχίσει από το
2013 και προς τα πίσω. Αν στον συνολικό αριθµό των 45.000 εγγράφων υπάρχει η δυνατότητα και
παλαιότερης καταγραφής θα συνεχιστεί αντίστοιχα και σε παλαιότερα έτη.
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Β) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ψηφιοποίηση θα αρχίσει από το 2013 και προς τα πίσω. Αν στον αριθµό των 45.000 εγγράφων
υπάρχει η δυνατότητα και παλαιότερης καταγραφής θα συνεχιστεί αντίστοιχα.
Η ψηφιοποίηση θα γίνει από τον ανάδοχο στον χώρο της υπηρεσίας. Το αρχείο βρίσκεται σε 3 θέσεις.
Στην Αθήνα (Μεσογείων 119, 7ος όροφος και Κηφισίας 1-3 & Αλεξάνδρας) και στη Θεσσαλονίκη
(Αδριανουπόλεως 24, Καλαµαριά).
Κατά την ψηφιοποίηση ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει δικά του µέσα (σαρωτή, υπολογιστή) σε χώρο
που θα του διατεθεί από την υπηρεσία για τον σκοπό αυτό και θα καλύψει ο ίδιος τα έξοδα µεταφοράς και
µετακίνησης στη Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση που το παραδοτέο υλικό χρήζει συµπληρώσεων ή διορθώσεων ο Ανάδοχος του έργου
υποχρεούται να κάνει τις αναγκαίες συµπληρώσεις ή και διορθώσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρµόδιας επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου χωρίς αµοιβή.
Αναλυτικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του έργου θα υπογραφούν στην σχετική σύµβαση.
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