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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινής
μεθοδολογίας και εργαλείων για τη μείωση του Μη Ανταποδοτικού
Νερού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και
την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»

στο πλαίσιο του έργου «SUstaiNable WATER supply networks in
Mediterranean touristic areas – SunWater»
του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας
«Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 20142020»

Τεχνική Υπηρεσία - Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και εργαλείων για τη μείωση του Μη
Ανταποδοτικού Νερού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την εφαρμογή της πιλοτικής
δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο του έργου «SUstaiNable WATER supply networks in
Mediterranean touristic areas – SunWater» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Cooperation
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού

Το παραδοτέο κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνεται σε μια έκθεση
αναφοράς (deliverablereport). Όλα ταπαραδοτέα κείμενα θα είναι στην
αγγλική γλώσσα,σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική επικοινωνία με την ομάδα έργου
της ΔΕΥΑΗ σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις της ομάδας έργου και σε κάθε
περίπτωση θα προηγείται συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας έργου.
Σε κάθε είδους ενέργεια που σχετίζεται με παραγωγή έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού, παρουσιάσεις κλπ. Θα ακολουθούνται οι οδηγίες–
κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy
2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.) για
τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος.
Δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για
συναντήσεις στα πλαίσια του προς ανάθεση έργου και την ομάδα έργου
βαρύνουν τον ανάδοχο.
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