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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος 15/5/2020
Αρ. Πρωτ.: 2392

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ προϋπολογισμού €32.000 πλέον ΦΠΑ 24%
που αφορά στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Σύστημα Διαχείρισης Διακινδύνευσης για το
σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο”, με
διακριτικό τίτλο «TRiTON» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01727) στο οποίο συμμετέχει η
Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. που εδρεύει στον Βόλο Νομού Μαγνησίας
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 3812/2009.
2. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Ε.4.2./73/οικ.7806 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ.
Διακυβέρνησης, που αφορά στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 6 του ν.
2527/1997, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 10 του ν. 3812/2009 για τον Οργανισμό Λιμένος
Βόλου Α.Ε.
3. Την υπ΄ αριθμ. 4949/2020 (Πρακτικό 446/14-05-2020) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΒ
Α.Ε. για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ανωτέρω
συγχρηματοδοτούμενου έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού για την κάλυψη
αναγκών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Σύστημα Διαχείρισης
Διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο
Φυσικό Αέριο» της ενιαίας δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού

ΑΔΑ: ΨΓΑΡ469ΗΞ3-8Ψ5

20PROC006715435 2020-05-15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», με ακρωνύμιο «TRiTON»,
στο οποίο εταίρος είναι η Ο.Λ.Β. Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

101

Τόπος εκτέλεσης

Βόλος – Μαγνησία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

ΠΕ Μηχανολόγου
Μηχανικού

Από την υπογραφή της
σύμβασης έως την 18-10-2021,
με δυνατότητα παράτασης μετά
από έγκριση της διαχειριστικής
αρχής του προγράμματος

Αριθμός
ατόμων

1

Πίνακας 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Τίτλος σπουδών

Κωδικός
απασχόλησης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων *
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού
3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας)
4) Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) ερευνητικό έργο που σχετίζεται με χρήση φυσικού
αερίου.

101

Σε περίπτωση που δεν συμμετέχει υποψήφιος ο οποίος έχει συμμετοχή σε ερευνητικό
έργο σχετιζόμενο με φυσικό αέριο, τότε η πλήρωση της θέσης θα γίνει από υποψήφιο
με συμμετοχή σε οποιοδήποτε ερευνητικό έργο.
Η απόδειξη συμμετοχής σε ερευνητικό έργο αποδεικνύεται με την προσκόμιση (α)
βεβαίωσης ΑΕΙ/δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα και (β) σχετικής/ών σύμβασης/συμβάσεων
του υποψηφίου συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
5) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – επιπέδου C2. Η απόδειξη της γλωσσομάθειας
προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «20-12-2019»
6) Γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η απόδειξη της γνώσης Η/Υ προκύπτει από το ειδικό
παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση «14-01-2020»

(*) ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
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Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά:
Ενότητα Εργασίας 1 – Διαχείριση της διακινδύνευσης κατά την αξιολόγηση της επένδυσης: Υποστήριξη
της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας Εργασίας
Ενότητα Εργασίας 2 – Διαχείριση της διακινδύνευσης κατά τον σχεδιασμό της εγκατάστασης: Υποστήριξη
της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας Εργασίας
Ενότητα Εργασίας 3 – Διαχείριση της διακινδύνευσης κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης: Υποστήριξη
της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας Εργασίας
Ενότητα Εργασίας 4 – Διαχείριση της διακινδύνευσης σε σχέση με την ασφάλεια της εγκατάστασης:
Υποστήριξη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας Εργασίας
Ενότητα Εργασίας 5 – Δημιουργία τεχνικής προδιαγραφής για τη διαχείριση της διακινδύνευσης:
Υποστήριξη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας Εργασίας
Ενότητα Εργασίας 6 – Πιλοτική εφαρμογή: Υποστήριξη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στον Συντονισμό της Πιλοτικής
εφαρμογής και στην προετοιμασία των παραδοτέων των υπό - ενοτήτων της Ενότητας Εργασίας 6 (Π6.1:
Αποτίμηση της μεθόδου και έλεγχος των πληροφοριακών εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης, Π6.2:
Πρακτικά, κατάσταση συμμετεχόντων και υλικό παρουσιάσεων, συναντήσεων και ημερίδας). Πέραν των
οριζόμενων στην ενότητα, ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. μελέτη σκοπιμότητας υλοποίησης του
έργου εγκατάστασης μονάδας LNG στην ΟΛΒ ΑΕ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας)
κατηγορίες ΠΕ
μονάδες

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

10

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
1ο

Διδακτορικό Δίπλωμα
μονάδες

300

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας
που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, άδειας
άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων για την
άσκηση του επαγγέλματος μηχανικού.
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»,
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου προέρχεται

από το

τυποποιημένο παράτημα του ΑΣΕΠ και οι υποψήφιοι λαμβάνουν υπόψη μόνο τα πεδία που αφορούν την εν
λόγω σύμβαση.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ανακοίνωσης και θα
δηλώνει ότι :
i.

δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, ψευδορκία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
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ii.

δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ αλλο νόμιμο τρόπο
(αρθ. 43 ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

iii.

δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης,

iv.

δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή/και υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)

v.

δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, και σε
περίπτωση που συντρέχει το κώλυμα απόλυσης έχει παρέλθει πενταετία.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ανακοίνωση και θα
δηλώνει ότι:
i.

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος

ii.

τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.

iii.

Αποδέχεται τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα σχετικά παραρτήματα καθώς
και το έντυπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (www.portvolos.gr)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος Αίτηση Μίσθωσης Έργου) σε
σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρικός Προβλήτας, 38221,
Βόλος.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και 27/5/2020
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Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο
πλαίσιο της πράξης TRiTON.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή fax στο 24210-31115 είτε
με αποστολή email στις διευθύνσεις: admin@port-volos.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η Υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:
1.

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, εμπειρία).

2.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στης ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.port-volos.gr)
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Σύναψη Μίσθωσης Έργου - Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο αμέσως μετά την
κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης. Ο επιλεχθείς θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Το φυσικό πρόσωπο που θα εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του δικαιούχου στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Ο τόπος εργασίες του φυσικού προσώπου, όπως και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις θα προσδιορίζεται στη
σύμβαση.
Το αποτέλεσμα της εργασίας θα ανήκει στην Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Το κόστος για την αμοιβή του συμβατικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, καθορίζεται από το έργο.
Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκειά της, εφόσον ο
ανάδοχος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το
πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται.
Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, θα παραταθεί και η διάρκεια της σύμβασης
μίσθωσης έργου έως τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, με την αμοιβή του αναδόχου να παραμένει
σταθερή. Δυνατότητα αύξησης της αμοιβής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που αυξηθεί ο προϋπολογισμός
του έργου, η οποία θα είναι ανάλογη της αντίστοιχης αύξησης του προϋπολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αμοιβή & Πληρωμή
Η πληρωμή της σύμβασης έργου θα γίνεται μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικού – Εκμετάλλευσης – Διοικητικού
της Ο.Λ.Β. Α.Ε., τμηματικά με την παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου. Η συνολική αμοιβή της
σύμβασης

μίσθωσης

έργου

ανέρχεται

στο

ποσό

των

€32.000,00.

Στο

προαναφερόμενο

ποσό

συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι πιθανές νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για την πληρωμή της σύμβασης θα πρέπει να εκδίδονται από τον ανάδοχο τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών, ενημερότητες και ό,τι άλλο απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία). Τα ποσά της πληρωμής είναι
μεικτά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Σωκράτης Αναγνώστου

