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1. Αντικείμενο ευθύνης του Παρόχου 

Το αντικείμενο υπηρεσιών που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει: 

• Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με καύσιμο το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

συναφών εγκαταστάσεων (επεξεργασίας βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών 

υποδομών, Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) που 

απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας. 

• Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούμενου δικτύου συλλογής και 

μεταφοράς του βιοαερίου στην Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στα ανωτέρω 

περιλαμβάνονται η επέκταση, αντικατάσταση, οι επισκευές και οποιαδήποτε τροποποίηση 

του υφιστάμενου δικτύου βιοαερίου καθώς και η διασύνδεση του Κεντρικού Υποσταθμού 

Συλλογής βιοαερίου με τη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.   

• Όλα τα αναγκαία έργα που θα απαιτηθούν κατά τη κρίση του προσφέροντος προκειμένου 

να επιτευχθεί η αξιοποίηση του βιοαερίου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η 

συμπλήρωση της στεγάνωσης - τελικής κάλυψης, η διάτρηση νέων φρεατίων. 

• Τη διαχείριση των εγκλωβισμένων στραγγισμάτων (αν απαιτηθεί) 

• Τη διεκπεραίωση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την αδειοδότηση του αντικειμένου 

της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών.   

• Τη χρηματοδότηση του συνόλου όλων των παραπάνω έργων και ενεργειών 

Υποχρεώσεις του Παρόχου 

Ο Πάροχος: 

1. Υποχρεούται να προβεί σε όλα τα απαραίτητα έργα υποδομών όπως αυτά ορίζονται στο 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού προκειμένου να φέρει το Χώρο Υγειονομικής Ταφής σε 

κατάσταση έτοιμη για την συλλογή και εκμετάλλευση του βιοαερίου. 

2. Υποχρεούται να λειτουργεί σε συνεχή βάση (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα) 

τις εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, κατά τη συμβατική περίοδο, εξαιρουμένων των περιόδων προγραμματισμένων 

συντηρήσεων του εξοπλισμού και απρόβλεπτων βλαβών.  

3. Υποχρεούται να προβαίνει σε προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση του συνόλου 

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.  

4. Υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα 



 

 

μέσα για την προσήκουσα παροχή των εργασιών της Σύμβασης και ευθύνεται για την 

ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας.  

5. Υποχρεούται να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες 

για την ολοκλήρωση της Σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη, ιδίως δε τις 

δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του και των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 

επιβαρύνσεις, έξοδα μετακίνησης και γενικά, κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες 

τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. 

6. Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντος 

Φορέα.  

7. Αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε 

τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λπ., 

που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, 

εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της 

Σύμβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη 

χρησιμοποίηση όλων των παραπάνω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον 

Πάροχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο 

Αναθέτων Φορέας και τα όργανα αυτού να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την 

ελάχιστη ζημία.  

8. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 

Αναθέτοντα Φορέα και τους αναδόχους που εκτελούν άλλες συμβάσεις εντός του χώρου, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του Αναθέτοντος 

Φορέα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.  

9. Υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση του Αναθέτοντος Φορέα στο χώρο του Σταθμού 

Ενεργειακής Αξιοποίησης βιοαερίου κατόπιν συνεννόησης για τυχόν επιθεωρήσεις και 

πιστοποιήσεις παραγωγής.  

10. Υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του Χ.Υ.Τ.Α. 

11. Από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

υποχρεούται να συντάσσει μηνιαίως εκθέσεις με περιεχόμενο κατ’ ελάχιστον την 

παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, την κατανάλωση και την ποιότητα του βιοαερίου.  

12. Υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την υπηρεσία σε 



 

 

περίπτωση που ο Αναθέτων Φορέας διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης με τον καλύτερο 

τρόπο των υπηρεσιών της Σύμβασης.  

13. Εάν η παροχή υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, υποχρεούται 

να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Αναθέτοντος Φορέα.  

14. Υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτοντα Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία 

σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναθέτοντος 

Φορέα.  

15. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει ως εμπιστευτική 

και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντος Φορέα. 

16. Υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, με τον 

Αναθέτοντα Φορέα και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη. 

17. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα 

οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όπως και για τυχόν καταπάτηση 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

1.1. Εκπρόσωποι του Παρόχου 

Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Παρόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο και 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου ή εξουσιοδοτημένου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

αντικαταστάτη του. 

Εάν το πάροχο σχήμα τυγχάνει σύμπραξη, τότε υποχρεωτικά τα μέλη της σύμπραξης πρέπει να 

συστήσουν κατ' επιλογήν τους είτε Κοινοπραξία είτε οιασδήποτε μορφής Εταιρεία, με 

αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην Κοινοπραξία ή Εταιρεία 

που θα συσταθεί θα συμμετέχουν όλοι όσοι συμμετείχαν στη Σύμπραξη και μόνον αυτοί με 

ποσοστά συμμετοχής του καθενός αυτά που έχουν δηλωθεί στον Διαγωνισμό. Εάν το Πάροχο 

σχήμα είναι Κοινοπραξία δικαιούται κατ' απόλυτο επιλογή της να συστήσει Εταιρεία οιασδήποτε 

μορφής με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στην οποία 

Εταιρεία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Κοινοπραξία και μόνον αυτά, με τα ποσοστά 

συμμετοχής καθενός που έχουν δηλωθεί στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, σύστασης 

Εταιρείας, τα μέλη της Παρόχου Κοινοπραξία που τη συνιστούν, ευθύνονται έναντι του 

Συνδέσμου αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας. 



 

 

1.2. Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ασκούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών (ΕΠΠΥ). 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναθέτοντος Φορέα, θα ορισθεί η Επιτροπή  

Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών (ΕΠΠΥ). 

Στα καθήκοντα αυτής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και 

ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Σύμβασης 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της 

εγκατάστασης και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Πάροχο. 

Ο Πάροχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Εργοδότη 

να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική περιοχή των 

εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Αναθέτων Φορέας. 

Το σύνολο του προσωπικού του Παρόχου, μηδενός εξαιρουμένου είναι υποχρεωμένο και ο 

Πάροχος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη, να δίνει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σχετική με 

τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας βιοαερίου οποτεδήποτε του ζητηθεί από την ΕΠΠΥ των 

εργασιών του συμβατικού αντικειμένου. 

Η άρνηση παροχής των προαναφερομένων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής 

παροχή πληροφοριών από μέρους προσωπικού του Παρόχου συνεπάγεται την απομάκρυνση του 

από τη Σύμβαση, κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, πέραν των άλλων, κατά 

περίπτωση, κυρώσεων σε βάρος του Παρόχου. 

Τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας δύνανται να προβούν σε επί τόπου αυτοψίες και να προβούν 

σε δειγματοληψίες σε ό,τι κρίνουν αναγκαίο στα πλαίσια της παρακολούθησης της σύμβασης. Ο 

Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στα όργανα αυτά πάσα διευκόλυνση και συνδρομή. 

2. Υποχρεώσεις του Αναθέτοντος Φορέα 

Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα 

για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.  

Ειδικότερα: 

1. Ο Αναθέτων Φορέας θα παραχωρεί πρόσβαση στον Πάροχο κατόπιν αιτήσεως αυτού, στις 

εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α., που σχετίζεται με την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής 

βιοαερίου καθώς και την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο δεύτερος να 

αναπτύξει και να συντηρεί τις τεχνικές υποδομές του για την ορθή υλοποίηση του 

συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης.  



 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας οφείλει να διατηρεί τη 

δυνατότητα του Παρόχου να χρησιμοποιεί τους παραπάνω χώρους καθώς και θα 

επιτρέπει την τυχόν διασύνδεση των υποδομών του Παρόχου με τις υφιστάμενες 

υποδομές του Χ.Υ.Τ.Α.  

Ο Αναθέτων Φορέας θα επιτρέπει την κατασκευή, συντήρηση και οποιεσδήποτε 

βελτιωτικές ενέργειες του δικτύου άντλησης βιοαερίου σύμφωνα με το πλάνο λειτουργίας 

του Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και οποιεσδήποτε εργασίες συμπληρωματικής διαμόρφωσης του 

απορριμματικού ανάγλυφου του Χ.Υ.Τ.Α. (σύμφωνα με τις εκάστοτε αδειοδοτήσεις του 

χώρου) για την ορθή κατασκευή του δικτύου συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου.  

2. Ο Αναθέτων Φορέας θα παραχωρήσει στον Πάροχο τον αναγκαίο χώρο (σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη τεχνική περιγραφή) για την εγκατάσταση της Μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής  ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο.  

3. Ο Αναθέτων Φορέας θα παρέχει στον Πάροχο, το συντομότερο δυνατόν, οποιεσδήποτε 

πληροφορίες ή και τεκμηρίωση έχει στην διάθεσή του και μπορεί να σχετίζονται με την 

εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε 

έγγραφα, αυτά θα επιστρέφονται στον Αναθέτοντα Φορέα στο τέλος της περιόδου 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

4. Ο Αναθέτων Φορέας θα συνεργάζεται με τον Πάροχο για την παροχή πληροφοριών που ο 

τελευταίος μπορεί ευλόγως να ζητά ώστε να εκτελέσει τη Σύμβαση.  

5. Ο Αναθέτων Φορέας θα επιτρέπει την πρόσβαση του προσωπικού του Παρόχου στο χώρο 

εργασίας.  

6. Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας των εγκαταστάσεων 

διάθεσης απορριμμάτων για τις οποίες είναι υπεύθυνος, καθώς και να προλαμβάνει 

κινδύνους που δύνανται να προκαλέσουν ζημίες ή φθορές στις εγκαταστάσεις του 

Παρόχου.  

7. Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να μεριμνήσει και να περιλάβει ειδικούς όρους σε 

μελλοντικές προκηρύξεις διαγωνισμών άλλων έργων και υπηρεσιών εντός των 

εγκαταστάσεων ευθύνης του (π.χ. αποκαταστάσεις κυττάρων κλπ), ώστε να 

προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται ζημίες από τρίτους στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις του Παρόχου.  

3. Προσωπικό Ομάδας Έργου 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Πάροχος δύναται να μεταβάλει το δηλωθέν 



 

 

με την προσφορά του προσωπικό μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντος 

Φορέα και μόνο με προσωπικό ίδιων προσόντων.  

2. Ο Πάροχος, σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να μεταβάλει το δηλωθέν με την 

προσφορά του προσωπικό, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Αναθέτοντα Φορέα, 

επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

Διακήρυξη και αποδεικνύουν τα προσόντα του νέου προσωπικού. Εάν παρέλθει χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης χωρίς να αποφανθεί επ’ αυτής 

Αναθέτων Φορέας, θεωρείται ότι η υποβληθείσα αίτηση έχει γίνει δεκτή.  

4. Αναθεώρηση τιμών - Φυσικού αντικειμένου 

Οι τιμές και το φυσικό αντικείμενο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο 

ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 της 

Διακήρυξης. 

5. Τρόπος πληρωμής 

Ο Πάροχος πληρώνεται για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύει στο δίκτυο ηλεκτρισμού από 

τον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής που εκδίδει ο 

τελευταίος. Ο Πάροχος παρακρατεί ως αμοιβή το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον μηνιαίο 

ακαθάριστο κύκλο εργασιών από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας επί το ποσοστό αμοιβής της 

οικονομικής προσφοράς του. Την χρηματική διαφορά από το σύνολο του μηνιαίου κύκλου 

εργασιών υποχρεούται να την καταβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα εντός εξήντα (60) ημερών από 

την ημερομηνία καταβολής του σχετικού ποσού που αντιστοιχεί στις πωλήσεις ενέργειας του 

Παρόχου εκ μέρους του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την καταβολή του ποσού 

από τον Πάροχο θα υποβάλλεται σε αυτόν το σχετικό νόμιμο παραστατικό καταβολής που θα έχει 

εκδοθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα. Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να παρέχει κάθε 

συνδρομή που κρίνεται αναγκαία, ώστε ο Πάροχος να εισπράττει απρόσκοπτα την αμοιβή του από 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

6. Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο Πάροχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

7. Υποκατάσταση Παρόχου 

Υποκατάσταση του Παρόχου επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. δ του άρθρου 51 

του Ν.4413/2016. 



 

 

8. Κυριότητα - Πνευματικά και Περιουσιακά Δικαιώματα 

1. Όλα τα παραδοτέα της Σύμβασης, όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 

πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Πάροχο κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Αναθέτοντος 

Φορέα. Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στον 

Αναθέτοντα Φορέα όλα τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία.  

2. Ο Πάροχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν 

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους εκτός από τους σκοπούς της 

Σύμβασης.  

3. Οποιαδήποτε αποτελέσματα ή δικαιώματα, περιλαμβανομένων πνευματικών 

δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εξασφαλίστηκαν 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του 

Αναθέτοντος Φορέα, ο οποίος δύναται να τα χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, εκχωρεί ή 

μεταβιβάζει όπως αυτός θεωρεί σκόπιμο, χωρίς γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, εκτός 

από τις περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας. 

4. Ο Πάροχος αμύνεται με δική του δαπάνη κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων 

που τυχόν καταγγέλλουν τρίτοι και αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, 

πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και, σε περίπτωση που ο Αναθέτων Φορέας 

εμποδίζεται στη χρήση των παραδοτέων της Σύμβασης εξαιτίας τέτοιου λόγου, τροποποιεί 

ή αντικαθιστά με δική του δαπάνη τα παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα.  
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