ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019)
Α. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των διαδικασιών για τις φάσεις της προδημοπράτησης και της προκήρυξης του διαγωνισμού, ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής (Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς, ΔΔ-Ε) συνέταξε και
κοινοποίησε στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑΠεριφέρεια Αττικής) και την Διαχειριστική
Αρχή (ΔΑ-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της
Περιφέρειας Αττικής-ΕΥΔΕΠ) στις 23/9/2019
1η
Έκθεση
του
Ανεξάρτητου
την
Παρατηρητή. Η έκθεση περιλάμβανε μια
σύντομη περιγραφή του ευρωπαϊκού
προγράμματος καθώς και τα ευρήματα και
τις
συστάσεις
αναφορικά
με
τις
συγκεκριμένες φάσεις παρακολούθησης
(προ δημοπράτησης και προκήρυξης
διαγωνισμού) και τις σχετικές απαντήσεις
που προσκόμισαν η ΑΑ και η ΔΑ {λόγω των
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που
διεξήχθησαν τον Μάιο -Ιούνιο του 2019, η
ΔΔ-Ε επέλεξε να αναβάλει τη δημοσιοποίηση
της 1ης Έκθεσης Παρακολούθησης έως ότου
www.integritypact.gr/ekdoseis
ξεκινήσει επισήμως τη θητεία της η νέα
Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής}.
Τα κυριότερα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην 1η Έκθεση Παρακολούθησης του
Ανεξάρτητου Παρατηρητή περιλάμβαναν συστάσεις που απευθύνθηκαν προς την ΑΑ σε
σχέση με:
α) τη συμμόρφωση και προσαρμογή ορισμένων όρων της Διακήρυξης (δικαιούμενοι
συμμετοχής, προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας, απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλόλητας
και επάρκειας) προς το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016),
β) την αναλυτικότερη διατύπωση ορισμένων όρων της διακήρυξης που θα τους
καθιστούσε, κατά την άποψη του Ανεξάρτητου Παρατηρητή, πιο σαφείς για τους
ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς,
γ) τη μη εκπλήρωση ειδικού όρου που περιλαμβάνεται στην απόφαση χρηματοδότησης
για την ολοκλήρωση της απόδοσης σε ελεύθερη χρήση ορισμένων ρυμοτομηθέντων
τμημάτων σε περιοχές που θα εκτελεστούν εργασίες στο πλαίσιο του έργου, πριν από την
υπογραφή της σύμβασης και
δ) τη λεπτομερή περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το υποέργο 4
(δημοσιότητα), το οποίο προστέθηκε στην απόφαση χρηματοδότησης.

Καθώς δεν υποβλήθηκαν σχόλια από την ΑΑ και την ΔΑ , σχετικά με το περιεχόμενο
της Έκθεσης Παρακολούθησης, ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής τη δημοσιοποίησε στις 4
Οκτωβρίου 2019 στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος (www.integritypact.gr). Η
έκθεση φιλοξενείται, επίσης, στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους τόσο της Αναθέτουσας
Αρχής όσο και της Διαχειριστικής Αρχής.

Μεταξύ των μηνών Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2019 ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής είχε συχνή
επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) σχετικά με την εξέλιξη του έργου. Μέσα από τις
ενημερώσεις της ΑΑ αναδείχθηκε η χρονοβόρα διαδικασία για την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τη συμμετοχή πολλών φορέων (Δήμοι,
Υπουργείο, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κ.α. - η διαδικασία ξεκίνησε τον
Ιούνιο
του
2019
και
δεν
ολοκληρώθηκε μέσα στο διάστημα
Οι κατασκευαστικές εργασίες δεν ξεκίνησαν εντός
αναφοράς).
Η
έγκριση
των
αυτής της περιόδου αναφοράς. Αυτό συνεπάγεται
ρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση
κίνδυνο για σοβαρές καθυστερήσεις για την
για την έναρξη των εργασιών.
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου εντός του
Αντίστοιχοι προβληματισμοί σχετικά
προβλεπόμενου στην υπογραφείσα σύμβαση
με την καθυστερημένη έναρξη των
χρονοδιαγράμματος που πιθανότατα θα
έργων έχουν διατυπωθεί και από τον
οδηγήσουν σε τροποποίηση της σύμβασης.
Δήμαρχο Μοσχάτου - Ταύρου και από
εκλεγμένο βουλευτή.

Β. Δράσεις επικοινωνίας και προώθησης του προγράμματος.
Κατά την περίοδο αναφοράς (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019), η ΔΔ-Ε προώθησε το Σύμφωνο
Ακεραιότητας στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω:
1) Της συμμετοχής του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής στο πάνελ " Η Κοινωνία των
πολιτών συμβάλλει στην προσέγγιση των
Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των πολιτών" που
φιλοξενήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και
Πόλεων 2019 (10 Οκτωβρίου 2019).
2) Παρουσίασης του εργαλείου ως μέσου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο
συνέδριο «Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις» που διοργάνωσε η
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με τη συμμετοχή της Ένωσης
Διοικητικών Δικαστών (παρουσίαση της κας Θεοδώρας Βιτουλαδίτη, Εφέτη Διοικητικών
Δικαστηρίων) {21-23 Νοεμβρίου 2019}

3) Οργάνωσης στοχευμένης εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη στις
29 Νοεμβρίου 2019 για την παρουσίαση του εργαλείου και
του τρέχοντος έργου στη Βόρεια Ελλάδα (περισσότεροι από
40 συμμετέχοντες – στελέχη από Αναθέτουσες Αρχές,
Διαχειριστικές Αρχές και άλλες αρχές που σχετίζονται με τις
διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων)
4) Ραδιοφωνικής συνέντευξης με την ευκαιρία της εκδήλωσης
που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στον 102FM - εθνικός
ραδιοφωνικός σταθμός {29 Νοεμβρίου 2019}
5) Διανομής ενημερωτικού υλικού στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο της
Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας κατά
της Διαφθοράς (περισσότεροι από 240 συμμετέχοντες από
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς) {9/12/2019}
6) Συνέντευξης που φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα «Μακεδονία» με
τίτλο «Η αδυναμία αντιμετώπισης της διαφθοράς συμβάλλει στην
κρίση της δημοκρατίας» σε σχέση με το Σύμφωνο Ακεραιότητας που
εφαρμόζεται στην Ελλάδα {31 Δεκεμβρίου 2019}
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 1384 νέοι
χρήστες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του έργου
(www.integritypact.gr) και παρακολούθησαν την εξέλιξη
του προγράμματος, ενώ σημαντική ήταν η προβολή του
προγράμματος από τα επίσημα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης της ΔΔ-Ε μέσα από σχετικές αναρτήσεις για το
σύνολο σχεδόν των δράσεων.

Γ. Κοινωνική υπευθυνότητα

Λόγω του ότι οι εργασίες κατασκευής δεν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019), η ΔΔ-Ε επέλεξε να αναπρογραμματίσει τις
συναντήσεις με πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται από την εκτέλεση του έργου κατά
την επόμενη περίοδο αναφοράς.

Δ. Δράσεις συνηγορίας

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΔΔ-Ε διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις
29 Νοεμβρίου 2019 με σκοπό την παρουσίαση και προβολή του Συμφώνου Ακεραιότητας και
της πιλοτικής υλοποίησής του στην Ελλάδα. Μεταξύ των ομιλητών συμπεριλαμβάνονταν
τρεις εμπειρογνώμονες της ομάδας παρακολούθησης και ένας εκπρόσωπος της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Συμμετείχαν περισσότερα από 40 στελέχη
από διάφορες Διαχειριστικές Αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ανεξάρτητες αρχές με
έδρα τη Βόρεια Ελλάδα.

Επόμενα βήματα
Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής θα έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν
την περίοδο μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τον Ιανουάριο 2020, ενόψει της
έκδοσης της 2ης Έκθεσης Παρακολούθησης.

