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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1758/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 66ο  
Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας για το 2ο τμήμα της σύμβασης παροχής «ΣΠ-01/15: 
Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», 
αναδόχου «Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ– ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ- ΒΙΟΛΙΑΠ - ΑΤΕΒΕ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» », όπως τροποποιήθηκε 
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με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β’ 3051) Απόφαση του 
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

3. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Τη με αριθμ. 66/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αριθμ. 
οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 114/ΥΟΔΔ/10-3-2017) με 
την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

6. Την από 7.12.2015 Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής ΣΑΕΠ 585 ΤΡΟΠ 
1/7.12.2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οποία 
περιλαμβάνεται έργο με κωδικό 2014ΕΠ58500062 του ΠΔΕ, από το οποίο θα γίνει η 
χρηματοδότηση της σύμβασης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 2057/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική δημοπράτηση, και η αποστολή 
δημοσίευσης αυτής .  

8. Την υπ’ αριθμ. 473/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του 3ου σταδίου του διαγωνισμού της 
υπόψη παροχής υπηρεσιών (κατακύρωση μειοδότη) που έγινε στις 27/09/2017, για το 2ο 
τμήμα, στη μειοδότρια Κ/Ξία «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ».   

9. Την από 14/05/2018 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (του 2ου τμήματος) μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της Κ/Ξίας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ».  

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.3995/11.04.2018 Απόφαση της Δ/νσής Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών, με την οποία ορίστηκε επόπτης για την παρακολούθηση της σύμβασης.  

11. Τη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της παραπάνω παροχής υπηρεσιών. 

Και Επειδή: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο Β-1.4.2 της Ε.Σ.Υ. « ........ ο πάροχος υποχρεούται να διαθέτει επί 

τόπου σε όλη τη διάρκεια της περιόδου των εργασιών υπάλληλους  υπεύθυνους για το 
δίκτυο άρδευσης, τουλάχιστον τρεις (3) για κάθε τμήμα με τους οποίους η Υπηρεσία θα 
μπορεί να επικοινωνεί απευθείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. 
………………………… Οι υδραυλικοί θα είναι  πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στη 
σύμβαση και μόνο σε εργασίες συντήρησης αρδευτικού δικτύου. Ο ένας εξ αυτών θα έχει 
υπό την ευθύνη του1 όχημα άμεσης επέμβασης εξοπλισμένο με πλήρη σειρά υλικών, 
ανταλλακτικών και εργαλείων κατάλληλων για οποιαδήποτε επισκευή-συντήρηση του 
αρδευτικού δικτύου.»  

2. Σύμφωνα με το άρθρο Β-2.1.1.3 της Ε.Σ.Υ. «Πρόστιμα θα επιβάλλονται για κάθε μία από τις 
κάτωθι περιπτώσεις: 

 ……………………… 

 Ελλιπής άρδευση  ή καθυστερημένη επισκευή αρδευτικού δικτύου (ειδικά σε περιπτώσεις 
διαρροών υδάτων στο οδόστρωμα): Πεντακόσια ευρώ (500,00€) για κάθε ημέρα που 
διαπιστώνεται ότι η εργασία δεν πραγματοποιήθηκε σωστά.  

 ………………………… 

 Μη παρουσία του υπεύθυνου υδραυλικού τομέα κατά την εκτέλεση άρδευσης ή 
καθυστερημένη επέμβαση σε περίπτωση διαρροής): Τριακόσια ευρώ (300 €) ανά ημέρα 
και περίπτωση.» 

3. Με την από 15.06.2018 (αρ. πρωτ. Δ.Δ.Μ.Υ. 7328/15-06-2018) εισήγησή του, ο Επόπτης 
του 2ου τμήματος της σύμβασης εισηγείται:  
α)  την επιβολή ποινικής ρήτρας τριακοσίων ευρώ (300 €) σύμφωνα με την ΕΣΥ άρθρο Β-2/ 

παραγρ. 2.1.1.3/ σελ 89  «Μη παρουσία του υπεύθυνου υδραυλικού τομέα κατά την 
εκτέλεση άρδευσης ή καθυστερημένη επέμβαση σε περίπτωση διαρροής): Τριακόσια 
ευρώ (300 €) ανά ημέρα και περίπτωση » 
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β)  την επιβολή ποινικής ρήτρας πεντακοσίων ευρώ (500 €) σύμφωνα με την ΕΣΥ άρθρο Β-
2/ παραγρ. 2.1.1.3/ σελ 89 « Ελλιπής άρδευση ή καθυστερημένη επισκευή αρδευτικού 
δικτύου (ειδικά σε περιπτώσεις διαρροών υδάτων στο οδόστρωμα): Πεντακόσια ευρώ 
(500,00€) για κάθε ημέρα που διαπιστώνεται ότι η εργασία δεν πραγματοποιήθηκε 
σωστά » και 

γ) την ενημέρωση του παρόχου ότι σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων από 
την σύμβαση θα εφαρμοστούν οι περί εκπτώσεως διατάξεις των συμβατικών τευχών.     

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την επιβολή ποινικής ρήτρας για το 2ο τμήμα της σύμβασης παροχής «ΣΠ-01/15: Συντήρηση, 
βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», αναδόχου «Κ/Ξ 
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ– ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ- ΒΙΟΛΙΑΠ - ΑΤΕΒΕ» ποσού:  

 Τριακοσίων ευρώ (300 €) για τη μη παρουσία του υπεύθυνου υδραυλικού τομέα κατά την 
εκτέλεση άρδευσης και την καθυστερημένη επέμβαση σε περίπτωση διαρροής και 

 Πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για την ημέρα που διαπιστώθηκε ότι η εργασία δεν 
πραγματοποιήθηκε σωστά . 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 

Την επιβολή ποινικής ρήτρας για το 2ο τμήμα της σύμβασης παροχής «ΣΠ-01/15: Συντήρηση, 
βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», αναδόχου «Κ/Ξ 
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ– ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ- ΒΙΟΛΙΑΠ - ΑΤΕΒΕ» ποσού:  

 Τριακοσίων ευρώ (300 €) για τη μη παρουσία του υπεύθυνου υδραυλικού τομέα κατά την 
εκτέλεση άρδευσης και την καθυστερημένη επέμβαση σε περίπτωση διαρροής και 

 Πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για την ημέρα που διαπιστώθηκε ότι η εργασία δεν 
πραγματοποιήθηκε σωστά . 

 
 
 
 Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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