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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αθήνα,14. 04.2020 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Παροχή υπηρεσίας για την «Αποψίλωση εποχιακών χόρτων, 
κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, σε ακίνητα ιδιοκτησίας 
της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, με την απομάκρυνσή τους, έτους 2020» 
 
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 για τον καθαρισμό των 
οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», καθώς και στο πλαίσιο της 
συμβολής μας για την τήρηση της καθαριότητας, και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
για την βελτίωση της εικόνας των πόλεων στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητά μας, κρίνεται 
απαραίτητο να γίνει άμεσα καθαρισμός είκοσι οκτώ (28) οικοπέδων και οικοπέδων με 
κτίσματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας, προϋπολογιζόμενης (προς εκτέλεση της υπηρεσίας) 
έκτασης 63.465,00μ2 περίπου, από απορρίμματα, μπάζα ή άλλα αντικείμενα, η αποψίλωσή 
τους για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα, καθώς και το κλάδεμα 
δέντρων. Για τους παραπάνω λόγους οι εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι: 
 

• Αποψίλωση εποχιακών χόρτων. 
• Κλάδεμα ξερών κλαδιών και κλάδεμα ξερών δέντρων, όπου απαιτείται.  
• Αποκομιδή χόρτων, αντικειμένων, σκουπιδιών και μπαζών. 
• Συσσώρευση – συλλογή, μεταφορά των παραπάνω προϊόντων και εναπόθεσή τους σε 

κατάλληλους επιτρεπόμενους χώρους και σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Πιο αναλυτικά για κάθε ένα από τα είκοσι οκτώ οικόπεδα/οικόπεδα με κτίσματα απαιτούνται 
οι κάτωθι υπηρεσίες: 
 

1) Οικόπεδο επί των οδών Κονίτσης, Λάρνακος και Ζαλοκώστα (Ο.Τ Γ3620) για το 11ο 
Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, στον Δήμο Αμαρουσίου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων 
και κλάδεμα ξερών κλαδιών ή και δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 3.400,00 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 5,36% επί του 
προϋπολογισμού. 

 

2) Οικόπεδο επί των οδών Δέγλερη, Ατρειδών, Φιλικής Εταιρείας και Κορίνθου (Ο.Τ Γ582) 
για ανέγερση Διδακτηρίου Α/ θμιας Εκπ. Αμαρουσίου, στον Δήμο Αμαρουσίου. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα ξερών κλαδιών ή και δέντρων με την απομάκρυνσή 
τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα 
είναι περίπου 3.800,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 5,99% επί του προϋπολογισμού. 

 

3) Οικόπεδο επί των οδών Κονίτσης και Κολοκοτρώνη (Ο.Τ 432) για το Νηπιαγωγείο 
Πεύκης, στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα 
ξερών κλαδιών ή και δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του 
οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 550,00 μ2. Το ποσοστό 
εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 0,87% επί του προϋπολογισμού. 

 

4) Οικόπεδο επί των οδών Ιωλκού και Γ. Παπανδρέου για το 5ο – 10ο Νηπιαγωγείο 
Καματερού, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων 
και κλάδεμα ξερών κλαδιών ή και δέντρων με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 3.340,00 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 5,26% επί του 
προϋπολογισμού.  
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5) Οικόπεδο με κτίσματα επί των οδών Επιχάρμου και Τριπόδων για το 4ο Γυμνάσιο 
Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα ξερών κλαδιών 
ή και δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών από το οικόπεδο με την απομάκρυνσή τους. Το 
ακίνητο περιλαμβάνει αρχαιολογικό χώρο και στο μεγαλύτερο μέρος ο καθαρισμός θα 
πρέπει να γίνει με μη μηχανικά μέσα. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 800,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 1,26% επί του προϋπολογισμού. 

 

6) Οικόπεδο με κτίσματα επί των οδών Αγίων Ασωμάτων, Ψαρομηλίγκου και Καλογήρου 
Σαμουήλ για το 49ο Δημοτικό Σχολείο και 84ο Νηπιαγωγείο Αθήνας, στον Δήμο 
Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή ξερών δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών από το οικόπεδο με την απομάκρυνσή τους. Το 
ακίνητο περιλαμβάνει αρχαιολογικό χώρο και στο μεγαλύτερο μέρος ο καθαρισμός θα 
πρέπει να γίνει με μη μηχανικά μέσα. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 2.600,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 4,10 % επί του προϋπολογισμού. 

 

7) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Παρασκευοπούλου, Μωραϊτίνη και Πρωτοπαπαδάκη 
για το 64ο νηπιαγωγείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, 
κλάδεμα ή και κοπή ξερών δέντρων καθώς και αποκομιδή σκουπιδιών με την 
απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα 
είναι περίπου 600,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 
0,95% επί του προϋπολογισμού. 

 

8) Οικόπεδο επί των οδών Λεωνίδου, Σφακτηρίας και Θερμοπυλών (Ο.Τ 78) για το 85ο 
νηπιαγωγείο και 156ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή ξερών δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών με 
την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί 
και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.000,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω 
ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,58% επί του προϋπολογισμού.  

 

9) Οικόπεδο με κτίσμα επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 99 για το 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, 
στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται κοπή δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, 
με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 60,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 0,09% επί του προϋπολογισμού.  

 

10) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Λεωφόρου Ιωνίας και Αγίου Αντωνίου, για τα 99ο και 
100ο Νηπιαγωγεία, 8ο Ειδικό Σχολείο, 139ο Δημοτικό Σχολείο και 68ο Γυμνάσιο Αθήνας, 
εμβαδού κατ΄εκτίμηση 5.000,00 μ2, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται στο οικόπεδο 
αποψίλωση χόρτων, κοπή δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. 
Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 7,88% επί του 
προϋπολογισμού. 

 

11) Οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Ηχούς και Τραλλέων, για το 3ο νηπιαγωγείο 
Γαλατσίου, στον Δήμο Γαλατσίου. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή 
ξερών δέντρων καθώς και αποκομιδή σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν 
της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 
680,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,07% επί του 
προϋπολογισμού. 

 

12) Α) Οικόπεδο επί των οδών Γράμμου, Σιώκου και Αυλώνος, για το 9ο ΤΕΕ Αθήνας (πρώην 
Βότρυς), στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών και αντικειμένων από τον ακάλυπτο χώρο . Το εμβαδόν της 
επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 7.000,00μ2 Το ποσοστό 
εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 11,03% επί του προϋπολογισμού. 



3 
 

 
Β) Απαιτείται αποκομιδή σκουπιδιών και αντικειμένων από το υφιστάμενο κτίριο και 
απομάκρυνσή τους. Επιφάνεια κτιρίου:2.600,00μ2 Το ποσοστό εργασίας για το 
παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 4,10% επί του προϋπολογισμού. 

 

13) Οικόπεδο με κτίσματα επί των οδών Ιωαννίνων, Ραιδεστού και Ιωάννου Αποστόλου, για 
το 39ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση 
χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή ξερών δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών με 
την απομάκρυνσή τους, από το οικόπεδο και τα κτίσματα. Το εμβαδόν της επιφάνειας 
που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.100,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας 
για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,73% επί του προϋπολογισμού.  

 

14) Οικόπεδο επί των οδών Δέφνερ, Αναπαύσεως, Ραζηκότζικα, για το 11ο Νηπιαγωγείο (ή 
6ο Δ.Σ.) Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και 
κοπή ξερών δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν 
της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 
1.000,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,58% επί 
του προϋπολογισμού.  

 

15) Οικόπεδο επί των οδών Μεθώνης – Παρ. Μεθώνης – Σαλαμίνας, για το 57ο Δημοτικό 
Σχολείο Πειραιά, στον Δήμο Πειραιά. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και κοπή 
ξερών δέντρων, με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου 
που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 750,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για 
το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,18% επί του προϋπολογισμού.  

 

16) Οικόπεδο επί των οδών Σφακίων, Μουσών και Β. Γεωργίου, για τα 45ο και 47ο 
Νηπιαγωγεία Πειραιά, στον Δήμο Πειραιά. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα ή και 
κοπή ξερών δέντρων με την απομάκρυνσή τους και αποκομιδή σκουπιδιών. Το εμβαδόν 
της επιφάνειας του οικοπέδου που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 500,00 
μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 0,79% επί του 
προϋπολογισμού.  

 

17) Οικόπεδο επί των οδών Μήλου, Αιγάλεω και Σαλαμίνας, για το 7ο Γυμνάσιο Πειραιά, στον 
Δήμο Πειραιά. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή 
σκουπιδιών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας του οικοπέδου που 
θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 1.000,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το 
παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,58% επί του προϋπολογισμού.  

 

18) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Χρ. Σμύρνης, Ιερολοχιτών και Στερεάς Ελλάδας, για το 
3ο Νηπιαγωγείο Περάματος στον Δήμο Περάματος. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, 
κλάδεμα δέντρων με την απομάκρυνσή τους και αποκομιδή σκουπιδιών. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 600,00μ2. Το ποσοστό 
εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 0,95% επί του προϋπολογισμού.  

 

19) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Επτανήσου και Μακεδονίας, για το 1ο Νηπιαγωγείο 
Περάματος, στον Δήμο Περάματος. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και 
αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 600,00μ2. Το ποσοστό 
εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 0,95% επί του προϋπολογισμού.  

 

20) Οικόπεδο μεταξύ των οδών Βόλβης, Κρώμνης και Λάρνεως στο Δ. Αθηναίων. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή σκουπιδιών και 
μπαζών, με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 3.800,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 5,99% επί του προϋπολογισμού.  
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21) Οικόπεδο επί των οδών Λιοσίων και Ζερβουδάκη στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται 
αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή σκουπιδιών και 
μπαζών με την απομάκρυνσή τους . Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και 
καθαριστεί θα είναι περίπου 2.800,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 4,41% επί του προϋπολογισμού.  

 

22) Οικόπεδο, εντός του Ο.Τ., που περικλείεται από τις οδούς Στρατηγού Μακρυγιάννη, 
Μαντά, Ολύμπου και Αγράφων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Απαιτείται αποψίλωση 
χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, με 
την απομάκρυνσή τους.. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί 
θα είναι περίπου 2.500,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 3,94% επί του προϋπολογισμού.  

 

23) Οικόπεδο επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου και Ζαλόγγου στον Δήμο Χαλανδρίου. 
Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή 
σκουπιδιών, με την απομάκρυνσή τους.. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί 
και καθαριστεί θα είναι περίπου 400,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω 
ακίνητο αντιστοιχεί στο 0,63% επί του προϋπολογισμού.  

 

24) Οικόπεδο επί των οδών Γυθείου, Ψαρών και Κουμουνδούρου στο Δήμο Πειραιά. 
Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή 
σκουπιδιών, με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί 
και καθαριστεί θα είναι περίπου 670,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω 
ακίνητο αντιστοιχεί στο 1,06% επί του προϋπολογισμού.  

 

25) Οικόπεδο επί της Λεωφόρου Κύπρου αρ. 200, στο Δήμο Αργυρούπολης για το 1ο ΤΕΕ 
Αργυρούπολης. Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και 
αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών, με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της 
επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 7.500,00μ2. Το ποσοστό 
εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 11,82% επί του προϋπολογισμού.  

 

26) Οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Φερών και Φυλής, για το ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, στον Δήμο Αθηναίων. Απαιτείται αποκομιδή σκουπιδιών και μπαζών 
από το δώμα του κτιρίου με την απομάκρυνσή τους. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα 
καθαριστεί θα είναι περίπου 115,00 μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο 
αντιστοιχεί στο 0,18% επί του προϋπολογισμού.  

 
27) Οικόπεδο με κτίσμα μεταξύ των οδών Τσάκωνα και Καμπούρογλου στο Δήμο Πεντέλης. 

Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, όπου απαιτείται και αποκομιδή 
σκουπιδιών και μπαζών. Το εμβαδόν της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί 
θα είναι περίπου 2.700,00μ2. Το ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί 
στο 4,25% επί του προϋπολογισμού. 

 

28) Οικόπεδο επί των οδών Τεμπών, Γαρδένιας και Φοινίκων στο Δήμο Περιστερίου. 
Απαιτείται αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων και αποκομιδή σκουπιδιών Το εμβαδόν 
της επιφάνειας που θα αποψιλωθεί και καθαριστεί θα είναι περίπου 6.000 μ2. Το 
ποσοστό εργασίας για το παραπάνω ακίνητο αντιστοιχεί στο 9,45% επί του 
προϋπολογισμού.  

 

Ο ακριβής προσδιορισμός όλων των παραπάνω ακινήτων προς καθαρισμό και αποψίλωση 
εκτάσεων θα γίνει από την Ομάδα Παρακολούθησης της σύμβασης της εταιρείας «Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε.».  
 

Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερόμενοι χώροι προς αποψίλωση & περισυλλογή αποβλήτων 
και αδρανών υλικών, είναι ενδεικτικοί και δεν δεσμεύουν την υπηρεσία, η οποία μπορεί να 
προβεί στην μερική ή ολική αντικατάσταση αυτών και να ζητήσει από τον ανάδοχο να 
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επέμβει και σε άλλους χώρους που απαιτείται καθαρισμός, χωρίς να υπερβαίνεται ο 
προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός, πάντα εντός του Ν. Αττικής. 
 

Τα συνεργεία αποψίλωσης και περισυλλογής αποβλήτων και αδρανών υλικών θα 
αποτελούνται από εξειδικευμένους εργάτες που θα γνωρίζουν τους κανόνες των παραπάνω 
εργασιών. Τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν το αντικείμενο της σύμβασης θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα προστασίας της σωματικής τους 
ακεραιότητας όπως π.χ. γάντια, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιά προστασίας κλπ. 
 

Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες κατά περίπτωση επαγγελματικές άδειες 
και θα είναι ασφαλισμένο σε επίσημο ασφαλιστικό φορέα. 
 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 
α) την υποχρέωση υπηρεσιών αποψίλωσης για τις παραπάνω αναγραφόμενες εκτάσεις, την 

άμεση αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης, καθώς και την μεταφορά και εναπόθεσή 
τους σε επιτρεπόμενο και αδειοδοτημένο χώρο από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
Η υπηρεσία της αποψίλωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε, το χόρτο να μην είναι πάνω 
από τρία (3) εκατοστά. Θα χρησιμοποιηθούν προς τούτο όλα τα απαραίτητα μηχανικά, 
χειροκίνητα και άλλα μέσα για την ποιοτική εκτέλεση της υπηρεσίας. 

β)  την αποκομιδή αποβλήτων και αδρανών υλικών (μπάζα, αντικείμενα, απορρίμματα κ.λ.π) 
από τους παραπάνω περιγραφόμενους χώρους, καθώς και από τους εσωτερικούς χώρους 
των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, όπου αυτά υπάρχουν και μετά από την υπόδειξη της 
ομάδας παρακολούθησης της σύμβασης και την απομάκρυνση και εναπόθεσή τους σε 
επιτρεπόμενο και αδειοδοτημένο χώρο από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει κατά παρέκκλιση του δικού του προγραμματισμού, 
τις προτεραιότητες που θα τεθούν από την αρμόδια Διεύθυνση της «Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε.». Ο Ανάδοχος πριν από κάθε εργασία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την 
αρμόδια Διεύθυνση της εταιρείας, από την οποία θα λαμβάνει έγκριση, καθώς επίσης και την 
υποχρέωση πριν από την έναρξη του καθαρισμού κάθε ακινήτου, να φωτογραφίσει το χώρο. 
Στη φωτογραφία θα φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά τον 
καθαρισμό θα φωτογραφίσει το χώρο με ημερομηνία και ώρα καθαρισμού και θα προσκομίσει 
στην επιβλέπουσα αρχή cd με τις φωτογραφίες.  
 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν με κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό 
(αγροτικά μηχανήματα καταστροφής/κοπής χόρτων και φορητά χορτοκοπτικά κλπ). 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν βαριά οχήματα (σκαπτικά, τσάπες, γκρέϊντερ) για την 
αποφυγή ζημιών, πλησίον σε υφιστάμενες περιφράξεις των οικοπέδων ή όπου αλλού κρίνει η 
υπηρεσία. Σε χώρους όπου η αποψίλωση, ο καθαρισμός και η αποκομιδή δεν μπορεί να γίνει 
με μηχανικά μέσα, ή όπου αλλού η ομάδα παρακολούθησης της σύμβασης υποδείξει, θα 
γίνεται χειρονακτικά και η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση θα γίνεται με χειροκίνητα 
μεταφορικά μέσα (ζεμπίλια, καροτσάκια κλπ.) 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
εργασίας του προσωπικού του, τυχόν αποζημιώσεις και επίσης με δική του ευθύνη, επιμέλεια 
και δαπάνες για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες 
αρχές που τυχόν απαιτηθούν και κριθούν απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών κοπής 
χόρτων, κλαδέματος δέντρων και απομάκρυνσης αυτών.  
 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα οικόπεδα της 
Υπηρεσίας και τυχόν ατύχημα στο προσωπικό, εργαζόμενους ή διερχόμενους στο χώρο 
εργασίας καθώς και για την λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχήματος (πιθανή απομόνωση 
χώρων, σήμανση, ταινίες κλπ.) 
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Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ζημιών ή ατυχήματος εξαιτίας των 
εργασιών που θα κάνει, και οφείλει να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και μέριμνα. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτή του την υποχρέωση, η αποζημίωση 
παρακρατείται από τον λογαριασμό ή από την εγγυητική που θα έχει καταθέσει. 
 

Στο συμβατικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των τελών εναπόθεσης (κόστος 
υποδοχής σε αδειοδοτημένους  χώρους), επεξεργασίας κλπ., για τα οποία έχει προηγηθεί 
σχετική έρευνα από τον Ανάδοχο πριν τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς του. 
 

Μετά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σε 
επικυρωμένο αντίγραφο την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναπόθεσης των 
αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθώς και όλα τα σχετικά παραστατικά εναπόθεσης των 
αποβλήτων και των αδρανών υλικών στον αδειοδοτημένο χώρο. 
 

Η ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των 
υγειονομικών, αστυνομικών και άλλων διατάξεων, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης. Ειδικότερα, η απομάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων και αδρανών υλικών 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα στερεά μη 
επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ ΗΠ50910/2727/2003 – ΦΕΚ 1909 Β’), όπως ισχύει και κάθε άλλη 
σχετική διάταξη. 
 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της σύμβασης δεν έχει δικαίωμα για κανένα 
λόγο να επικαλεσθεί την απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του. Δεν δικαιολογείται άγνοια, ούτε 
οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη, ούτε ανεπαρκής καθαρισμός ή ασάφεια της προσφοράς του ή 
των στοιχείων της σύμβασης. Κάθε τυχόν ασάφεια ερμηνεύεται από την Υπηρεσία, η 
απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. 
 

Η προϋπολογιζόμενη επιφάνεια των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι 
περιγραφόμενες υπηρεσίες ανέρχεται περίπου σε 63.465,00μ2, εκ των οποίων περίπου τα 
34.630,00μ2 θα γίνουν με μηχανικά μέσα, ενώ τουλάχιστον τα 28.835,00 μ2, υπολογίζεται να 
γίνουν χειρονακτικά.  
 
 
 

Η Συντάξασα Μηχανικός Η Προϊσταμένη  
Τμήματος Διαχείρισης 

Περιουσίας 

Η Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Ακίνητης 

Περιουσίας 
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