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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα,
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Αρ. Πρωτ.: Δ.ΠΡΟΜ.Α4016061ΕΞ2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δύο (2)
εμπειρογνώμονες μέρος του Υποέργου «Κατάρτιση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου για τη Γενική
Κυβέρνηση»
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή
υπηρεσιών σε δύο (2) εμπειρογνώμονες μέρος του Υποέργου «Κατάρτιση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου
για τη Γενική Κυβέρνηση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής σε
εκτέλεση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων », με κωδικό
ΟΠΣ 5001237 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»
Α. Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία της υπό ανάθεση υπηρεσίας κατανέμεται ως ακολούθως :

ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 1

Παραδοτέο

Χρονική διάρκεια υλοποίησης του
παραδοτέου

Προϋπολογισμός παραδοτέου

Π.3.1 Μελέτη για την
εφαρμογή του Λογιστικού
Συστήματος στα
Πληροφοριακά Συστήματα
της κεντρικής Διοίκησης

8 μήνες (από 1/10/2017 έως 1/6/2018)

10.827,48€
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ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 2 (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)

Παραδοτέο

Χρονική διάρκεια υλοποίησης του
παραδοτέου

Προϋπολογισμός παραδοτέου

Π.4.1 Μελέτη καταγραφής
εφαρμοζόμενων συστημάτων
λογιστικής από τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης

8 μήνες (από 1/10/2017 έως 1/6/2018)

2.837,84 €

Π.4.2 Μελέτη για την
εφαρμογή του Λογιστικού
Σχεδίου και του Λογιστικού
Πλαισίου στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης

8 μήνες (από 1/10/2017 έως 1/6/2018)

2.947,00 €

Π.4.3 Σχέδιο μετάβασης των
φορέων του Δημόσιου Τομέα
στην χρήση του νέου
συστήματος λογιστικής

8 μήνες (από 1/10/2017 έως 1/6/2018)

2.947,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

8.731,84 €

Οι δαπάνες του έργου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και βαρύνουν
τις πιστώσεις του ΠΔΕ (ΣΑ Ε4511, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2017ΣΕ45110004).
Β. Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δύο (2) εμπειρογνώμονες μέρος του Υποέργου
«Κατάρτιση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου για τη Γενική Κυβέρνηση», όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα A΄
της παρούσας.
Γ. Κατάθεση προσφορών


Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και την 6η /9/2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ. , στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και
Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα. Οι προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :





Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη .
Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες , προθεσμία που αρχίζει
από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Δ. Σύνταξη προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε εμπειρογνώμονα όπως αυτές
περιγράφονται στο Παράρτημα Α.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών.
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Ε. Φάκελος προσφοράς
Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως :

αντίγραφο ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α

καθώς και σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς
Δεν γίνονται δεκτές ανοικτές ή εναλλακτικές προσφορές
Ζ. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σε Ευρώ, με έκδοση επιταγής στο όνομα του δικαιούχου ,
με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από το καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε
ποσοστό 8%, βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος,
καθώς και κράτηση 0,06216% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίες βαρύνουν το
ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται - άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών βάσει της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β 3521 1.11.2016).
Εισηγητής

Προϊστάμενος
Τμήματος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α. α.

21-8-2017

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :
Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης έργων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου, απαιτείται η συμμετοχή δύο (2) ιδιωτών
εμπειρογνωμόνων, με τους οποίους θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι δύο (2)
εμπειρογνώμονες εκτός της επιστημονικής κατάρτισης θα έχουν και εμπειρία σε αντίστοιχα έργα στον ιδιωτικό
και στο δημόσιο τομέα και θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) που είναι κατά νόμο αρμόδια για γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων λογιστικής
φύσεως. Για τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών θα ακολουθηθεί η διαδικασία απευθείας ανάθεσης
βάσει των κριτηρίων και των ορίων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις . Το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο για κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποτυπώνεται ως εξής:

Πιο συγκεκριμένα το έργο των δύο εμπειρογνωμόνων αναλυτικά θα είναι :

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πακέτο εργασίας 3: Το αντικείμενο εργασίας θα αφορά τη μελέτη για την εφαρμογή του Λογιστικού
Συστήματος στα Πληροφοριακά Συστήματα της κεντρικής Διοίκησης Το παραδοτέο του εμπειρογνώμονα θα
είναι το ΠΕ.3.1., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση.
Χρονική Διάρκεια : οκτώ μήνες από 1/10/2017 έως 1/6/2018
Προϋπολογισμός : 10.827,48 € (συμπ. ΦΠΑ)
Αντικείμενο εργασιών:
Μελέτη για την εφαρμογή του Λογιστικού Συστήματος στα Πληροφοριακά Συστήματα της Κεντρικής Διοίκησης .
Καταγραφή των απαιτήσεων για την υλοποίηση του λογιστικού σχεδίου και του λογιστικού πλαισίου .
Στη συνέχεια περιγράφονται οι στόχοι του πακέτου και οι απαιτούμενες ενέργειες :


Καταγραφή των επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση του λογιστικού
σχεδίου και του λογιστικού πλαισίου στην Κεντρική Διοίκηση . Παρακολούθηση της εφαρμογής τους σε
επιχειρησιακό περιβάλλον και υλοποίηση τυχόν αλλαγών και βελτιώσεων .

Παραδοτέα:

Παραδοτέο

Π.3.1 Μελέτη για την
εφαρμογή του Λογιστικού
Συστήματος στα
Πληροφοριακά
Συστήματα της κεντρικής
Διοίκησης

Χρονική διάρκεια
υλοποίησης του
παραδοτέου

8 μήνες (από 1/10/2017 έως
1/6/2018)
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Προϋπολογισμός
παραδοτέου

Συμμετέχοντες

10.827,48 €
(συμπ. ΦΠΑ)

Ιδιώτης
Εμπειρογνώμονας 1

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Πακέτο εργασίας 4: Το αντικείμενο εργασίας αφορά σε θέματα αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης
όσον αφορά τη μελέτη καταγραφής εφαρμοζόμενων συστημάτων λογιστικής των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου και του Λογιστικού Πλαισίου στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης καθώς και τις προδιαγραφές των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην χρήση του νέου συστήματος
λογιστικής Τα παραδοτέα του εμπειρογνώμονα θα είναι τα ΠΕ.4.1, ΠΕ.4.2 και ΠΕ.4.3.

Χρονική Διάρκεια : οκτώ (8) μήνες από 1/10/2017 έως 1/6/2018
Προϋπολογισμός : 8.731,84 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ)
Αντικείμενο εργασιών:
Μελέτη των προσαρμογών που απαιτούνται στα λογιστικά συστήματα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
που έχουν διαφορετικά συστήματα πληροφορικής, εξαιρουμένων των φορέων Κεντρικής Διοίκησης -στους
οποίους αφορά το ΠΕ 3-, και καταγραφή των απαιτήσεων για την υλοποίηση του λογιστικού σχεδίου και του
λογιστικού πλαισίου.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι στόχοι του πακέτου και οι απαιτούμενες ενέργειες :


Καταγραφή των συστημάτων λογιστικής που ακολουθούνται από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης βάσει
ερωτηματολογίου που θα αναπτυχθεί. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο θα αποτελέσει πρόσθετο παραδοτέο
(π.Π.) στο πλαίσιο του ΠΕ 4. το οποία θα παραληφθεί από την ΕΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην Ενότητα Γ της απόφασης με ίδια μέσα. (ΑΔΑ : 6ΨΦΜΗ-ΙΝΡ)



Καταγραφή των διαφορών στους λογιστικούς κανόνες που υπάρχουν ανάμεσα στα κλαδικά λογιστικά
σχέδια (ΠΔ 205/98, ΠΔ 146/03, ΠΔ 80/98 και ΠΔ 315/99) και στο νέο λογιστικό πλαίσιο,



Καταγραφή οδηγιών για την κατάρτιση του Ισολογισμού Έναρξης βάσει του νέου πλαισίου στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης,



Καταγραφή των επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων (απαιτήσεις σε εκπαίδευση, προσωπικό ,
συστήματα IT, κ.λπ.) που σχετίζονται με την υλοποίηση του λογιστικού σχεδίου και του λογιστικού
πλαισίου στην Γενική Κυβέρνηση.



Προσδιορισμός προδιαγραφών εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου (πιλοτικής εφαρμογής και
πλήρους εφαρμογής) βάσει της λογιστικής ωριμότητας και των διαθέσιμων πόρων στη Γενική Κυβέρνηση

Παραδοτέα:

Παραδοτέο
Π.4.1 Μελέτη καταγραφής
εφαρμοζόμενων συστημάτων
λογιστικής από τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης

Χρονική διάρκεια
υλοποίησης του
παραδοτέου
8 μήνες (από 1/10/2017 έως
1/6/2018)

Προϋπολογισμό
ς παραδοτέου
2.837,84 €

Συμμετέχοντες
Ιδιώτης
Εμπειρογνώμονας
2 (Μέλος ΔΕΠ)

Π.4.2 Μελέτη για την εφαρμογή
του Λογιστικού Σχεδίου και του
Λογιστικού Πλαισίου στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Π.4.3 Σχέδιο μετάβασης των
φορέων του Δημόσιου Τομέα
στην χρήση του νέου
συστήματος λογιστικής

8 μήνες (από 1/10/2017 έως
1/6/2018)

2.947,00 €

8 μήνες (από 1/10/2017 έως
1/6/2018)

2.947,00 €

8.731,84 €

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:


Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών /
Διοικητικής Επιστήμης / Λογιστικής / Πληροφορικής.



Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που αποδεικνύεται με:
Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής , και αντίστοιχη εμπειρία

I.

τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, ή
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή

II.

αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5)

ετών μετά την

απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή
III.

Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών .

IV.

Συμμετοχή στο Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης της ΕΛΤΕ.

Θα συνεκτιμηθούν:


Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως

εκπρόσωπος του φορέα σε συναφείς με το έργο θεματικές ενότητες.


Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές σε συναφή αντικείμενα



Συγγραφικό ή ερευνητικό έργο στους τομείς ενδιαφέροντος.



Εξοικείωση στη χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του παρόντος έργου αρμόδιες θα είναι οι δύο επιτροπές (ΟΔΕ -ΕΠΕ )
που θα αποτελούνται από στελέχη της ΓΓΔΠ και της ΓΓΠΣ & ΔΥ και θα συγκροτηθούν με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι δύο επιτροπές δεν θα έχουν κοινά μέλη.
Ειδικότερα, η ΟΔΕ θα έχει την αποκλειστική ευθύνη παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του υποέργου .
Συγκεκριμένα, θα εισηγείται στην ΕΠΕ επί των υποβληθέντων παραδοτέων και σε περίπτωση παρατηρήσεων θα
επιβεβαιώνει την ενσωμάτωσή τους στο τελικό παραδοτέο.
Η ΕΠΕ θα είναι αρμόδια για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του υποέργου , κατόπιν
της εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΟΔΕ επί των παραδοτέων βάσει των ποσοτικών

και ποιοτικών

χαρακτηριστικών τους. Η αναφερόμενη εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης θα αποστέλλεται στην ΕΠΕ από την
ΟΔΕ εντός της 10ήμερης προθεσμίας που ορίζεται στη συνέχεια για την εξέταση των παραδοτέων.

Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής :


Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην ΕΠΕ προς παραλαβή. Η εξέταση των παραδοτέων και η διαβίβαση
πιθανών παρατηρήσεων επί αυτών θα ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την



ημερομηνία λήψης τους.
Σε κάθε περίπτωση, και εντός του προαναφερόμενου δεκαημέρου, η ΟΔΕ θα εισηγείται στην ΕΠΕ για την
ποσοτική και ποιοτική πληρότητά τους.

Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του έργου οφείλουν να
συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις της ΕΠΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των
παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα . Η
διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η

ΕΠΕ προχωρά στην

(προσωρινή) παραλαβή των παραδοτέων:
α)

Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου έτσι όπως περιγράφεται στο Τ .Δ .Π .
και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και όπως αυτά
πιστοποιούνται από την ΟΔΕ.

β)

Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης .

Η ΕΠΕ μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων:
α)

να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κριθεί ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις κατά τα
ανωτέρω.

β)

να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά του
να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου.

Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΕ υποβάλλει παρατηρήσεις κατά την ανωτέρω διαδικασία παρατηρήσεων η οποία
μπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές.
Η ΟΔΕ για την οριστική παραλαβή του Υποέργου θα συντάξει συνολική έκθεση αξιολόγησης έτσι ώστε η ΕΠΕ να
προχωρήσει στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του Υποέργου. Η εν λόγω διαδικασία θα
ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.
Τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής συντάσσονται εις τριπλούν και διαβιβάζονται στην
αρμόδια Υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση.
Κατόπιν της οριστικής παραλαβής συνόλου των παραδοτέων και του Υποέργου από την ΕΠΕ θα
πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

