Περιγραφή των δράσεων και των βασικών αποτελεσμάτων
του προγράμματος για την περίοδο αναφοράς
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2017)
Η προετοιμασία για την υπογραφή του Συμφώνου Ακεραιότητας (ΣΑ)
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος
(ΔΔ-Ε) επικέντρωσε τις προσπάθειές της στη διαμόρφωση, την
επεξεργασία και την τελική συμφωνία επί των όρων του ΣΑ με την
Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), καθώς και στην οριστικοποίηση της Δήλωσης
Προσχώρησης σε αυτό των ενδιαφερόμενων για το διαγωνισμό/
οικονομικών φορέων που θα υποβάλουν προσφορά (προσφέροντες)
(Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017), προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την
υπογραφή του.
Όλοι οι όροι του ΣΑ που προτάθηκαν από την πλευρά της ΔΔ-Ε έγιναν δεκτοί
από την Αναθέτουσα Αρχή (ενδεικτικά αναφέρεται η πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα έγγραφα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 45 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 84, παρ. 2 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ). Επίσης, συμφωνήθηκε μια αναλυτική περιγραφή των
δικαιωμάτων του Ανεξάρτητου Παρατηρητή, της τηρητέας διαδικασίας και
του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματά του, καθώς και της διαδικασίας
αποκλεισμού από το ΣΑ ενός ενδιαφερόμενου για το διαγωνισμό/
οικονομικού φορέα που θα υποβάλει προσφορά (προσφέρων) ή της
Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση σοβαρής αθέτησης των όρων του ΣΑ.
Η ΔΔ-Ε και η Αναθέτουσα Αρχή συμφώνησαν ότι το ΣΑ και η Δήλωση
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ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό θα παραλάβουν υποχρεωτικά μαζί με τα
σχετικά έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (προκήρυξη
κ.λπ.), γεγονός που θα διασφαλίσει τη γνώση εκ μέρους των
προσφερόντων των ειδικότερων όρων του ΣΑ πριν την υποβολή των
προσφορών τους.
Έναρξη παρακολούθησης του έργου από τον «Παρατηρητή»
Η υπογραφή του ΣΑ και η έναρξη της διαδικασίας παρακολούθησης του
έργου είχαν προγραμματιστεί αμέσως μετά την έκδοση απόφασης περί
χρηματοδότησής του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Κατά την εξέταση του σχετικού φακέλου που υποβλήθηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή (Μάρτιος 2017), η Διαχειριστική Αρχή (Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής) ζήτησε την
επικαιροποίηση των μελετών και τη διευθέτηση προπαρασκευαστικών
ενεργειών προκειμένου να εγκρίνει τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Καθώς
το ΣΑ εφαρμόζεται σε έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από κοινοτικά
κονδύλια, η έναρξη της παρακολούθησής του θα πραγματοποιηθεί μετά
από την έκδοση της σχετικής απόφασης περί χρηματοδότησής του.

Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Παρατηρητή
Τα παραπάνω θέματα δε διακυβεύουν, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή
(ΔΑ), την υλοποίηση του έργου αλλά αναμφίβολα συνεπάγονται
καθυστερήσεις, οι οποίες δεν προκύπτει ότι θα μπορούσαν να αποδοθούν σε
τυχόν ενέργειες κακοδιαχείρισης (είτε της ΔΑ είτε οποιουδήποτε άλλου
εμπλεκόμενου) αλλά σε συνήθη προβλήματα που συχνά πλήττουν το
σχεδιασμό των δημόσιων έργων στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, είναι θετικό το
γεγονός ότι η ΔΑ εντόπισε το πρόβλημα μόλις απέκτησε πρόσβαση στα
απαραίτητα στοιχεία, θέτοντας εν συνεχεία τις παραπάνω απαιτήσεις ως
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η
επισήμανση καίριων ζητημάτων σε πρωταρχικό στάδιο, και όχι κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου -όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο
παρελθόν- μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα προόδου, παρά τις όποιες
καθυστερήσεις μπορεί να επιφέρει.
Εν αναμονή της υπογραφής του ΣΑ, η ΔΔ-Ε έχει ζητήσει και συμμετάσχει σε
μια σειρά σημαντικών συναντήσεων με εκπροσώπους της Αναθέτουσας
Αρχής, της Διαχειριστικής Αρχής και άλλων φορέων (π.χ. ΕΥΔΑΠ)
προκειμένου να είναι ενήμερη για την εξέλιξη του έργου. Συζητήθηκαν τα
εξής στις ακόλουθες συναντήσεις: 24/1/2017 συνάντηση για το περιεχόμενο
του ΣΑ και του χρονοδιαγράμματος μέχρι την υπογραφή του, 21/4/2017
συνάντηση σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του ΣΑ, 10/5/2017 συνάντηση
για τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες, 19/5/2017 συνάντηση
με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για αντικατάσταση και μεταφορά υφιστάμενου αγωγού
ακαθάρτων και τέλος, στις 9/6/2017 συνάντηση για την εξέλιξη των
προπαρασκευαστικών εργασιών.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στις
19 Μαΐου, συζητήθηκε εκτενώς η διαδικασία αντικατάστασης και μεταφοράς
ενός υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων . Δεδομένου ότι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι ο
πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αθήνα, οποιαδήποτε
παρέμβαση σε αυτά τα δίκτυα απαιτεί τη σχετική σύμφωνη γνώμη της.
Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας έγινε ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
παρουσία του Γενικού Διευθυντή Αποχέτευσης σχετικά με το ΣΑ που θα
εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο έργο. Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η
σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών
αντικατάστασης και μεταφοράς του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης
προκειμένου να επιταχυνθεί η υπογραφή του ΣΑ.
Δράσεις Επικοινωνίας
Η ΔΔ-Ε ολοκλήρωσε το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας για το πρόγραμμα
(www.integritypact.gr), όπου θα δημοσιεύονται σε τακτική βάση
πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του ΣΑ, οι εκθέσεις των
Παρατηρητών, και σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες, όπως
ενημέρωση για την εφαρμογή του σε άλλες χώρες. Η ιστοσελίδα θα είναι
εύχρηστη και διαθέσιμη για όλους. Θα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες
για το πρόγραμμα, μια ειδική σελίδα αφιερωμένη στην εφαρμογή του στην
Ελλάδα μαζί με ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα, ενημέρωση για την εφαρμογή
του σε άλλες χώρες, αναφορές των Μ.Μ.Ε στο πρόγραμμα, ένα χάρτη όλων
των χωρών-μελών της Ε.Ε. όπου το ΣΑ εφαρμόζεται στο πλαίσιο του

προγράμματος
“INTEGRITY
PACTS-Civil
Control Mechanisms for
Safeguarding EU funds, Phase 2″, μια «Λευκή Λίστα» (που θα περιλαμβάνει
τους προσφέροντες που έχουν προσχωρήσει στο ΣΑ, την ημερομηνία
προσχώρησης, αποχώρησης ή αποκλεισμού και τη σχετική αιτία, καθώς και
μια φόρμα επικοινωνίας για πολίτες, ομάδες πολιτών, φορείς της Κοινωνίας
των Πολιτών ή άλλου ενδιαφερόμενου φορέα που θα επιθυμούσε να
υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του.
Η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη στο κοινό μετά την υπογραφή του ΣΑ.
Παράλληλα, η ΔΔ-Ε βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας επικοινωνιακού
πλάνου ενόψει της έναρξης εφαρμογής του ΣΑ. Επιπλέον, νέα και
ενημερώσεις που αφορούν στο πρόγραμμα (συνάντηση στο Βίλνιους της
Λιθουανίας, επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή
Πολιτική στην Αθήνα) δημοσιεύονται στην επίσημη σελίδα της ΔΔ-Ε στο
facebook.
Κοινωνική υπευθυνότητα
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς η ΔΔ-Ε συναντήθηκε με το
Δήμαρχο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη-Ρέντη, κ. Γιώργο Ιωακειμίδη, ο οποίος
εκπροσωπεί έναν από τους δυο δήμους που θα επωφεληθεί από το
αντιπλημμυρικό έργο στο οποίο θα εφαρμοστεί το ΣΑ. Στη διάρκεια της
συνάντησης, συνεργάτες της ΔΔ-Ε και δυο Ανεξάρτητοι Παρατηρητές-μέλη
της ομάδας του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους
στόχους του και να εξασφαλίσουν τη στήριξη του επικεφαλής του Δήμου.
Η ΔΔ-Ε ήρθε, επίσης, σε επαφή με το Δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου κ.
Ανδρέα Ευθυμίου και με μια τοπική ομάδα πολιτών (Μεσοποταμία)
προκειμένου να τους ενημερώσει για το πρόγραμμα. Η ενημέρωση θα
συνεχιστεί και μετά την υπογραφή του ΣΑ με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί
η συμμετοχή των πολιτών και η κοινωνική λογοδοσία που αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

