ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

η Έκθεση

Ανεξάρτητου Παρατηρητή

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που οραματίζεται και
στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό των περιστατικών
διαφθοράς μέσα από τη συνεργασία με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
Αριθμεί παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει
Διεθνή Γραμματεία στο Βερολίνο (Transparency International Secretariat) και
Γραφείo Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (Transparency
International EU Liaison Office).
Αναπτύσσει ευρύ φάσμα δράσεων, προγραμμάτων και εργαλείων για την ενίσχυση
της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα και αποτελεί ένα
από τα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας. Μέσα από την προώθηση νομικών και
θεσμικών μεταρρυθμίσεων, και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καλών πρακτικών και
εργαλείων ευαισθητοποιεί τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην
Ελλάδα και κινητοποιεί δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις ώστε να συνδράμουν στην
ενίσχυση της διαφάνειας.
Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων ("Διαφάνεια Τώρα", "Αξιολόγηση της
Ελληνικής
Προεδρίας,
"Διαφανής
Τοπική
Αυτοδιοίκηση",
"Ακεραιότητα
στο
ποδόσφαιρο" κ.α.) και έχει εκπονήσει σημαντικές έρευνες ("Εθνική Έρευνα για τη
Διαφθορά

στην

Ελλάδα")

και

μελέτες

(Αξιολόγηση

του

Εθνικού

Συστήματος

Ακεραιότητας, Προστασία Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος).

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for
Safeguarding EU funds, Phase 2″ που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG for Regional
ιεθνούς
ιαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε).
and Urban Policy)και αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας της
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του έργου, εν όλω ή εν µέρει ή και περιληπτικά, κατά
παράφραση ή διασκευή, µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
Το παρόν έργο απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία
π ε ρ ί π τ ω σ η υ π ε ύ θ υ ν η γ ι α τ η ν ο π ο ι α δ ή π ο τ ε χ ρ ή σ η τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ . Η Δ Δ- Ε κ α τ έ β α λ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α
τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση και δεν φέρει καμία
ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του εγγράφου από τρίτους.
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Αθήνα, Οκτώβριος 2019
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ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή
Διαφάνεια στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από
300 διαγωνιστικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μία συμφωνία που
υπογράφεται από τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας
σύμβασης έργου, υπηρεσιών ή προμηθειών (Αναθέτουσα Αρχή και φορείς που
υποβάλλουν οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό). Η συμφωνία αυτή δεσμεύει τα
μέρη-που συμμετέχουν οικειοθελώς- να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη άμεσης ή
έμμεσης δωροδοκίας, συμφωνιών "κάτω από το τραπέζι" και άλλων πρακτικών
διαφθοράς καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εκτέλεσης της
σύμβασης. Παράλληλα τους ενθαρρύνει να συμβάλουν στη διεξαγωγή μιας διαφανούς
διαγωνιστικής διαδικασίας, με το να επιτρέψουν την παρακολούθησή της από την
Κοινωνία των Πολιτών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπει τη συμμετοχή μιας οργάνωσηςεκπροσώπου της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία λειτουργεί ως Ανεξάρτητος
Παρατηρητής
που
παρακολουθεί
την
τήρηση
των
δεσμεύσεων
από
όλα
τα
συμβαλλόμενα μέρη.

Βασικοί Στόχοι του
Συμφώνου Ακεραιότητας
Πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις
Βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων
Δημιουργία συνθηκών για υγιή ανταγωνισμό

.

ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η κεντρική κυβέρνηση ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (π.χ.
Περιφέρεια, Δήμος) που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία ανάθεσης
και υπογραφής της δημόσιας σύμβασης, καθώς και για την επίβλεψη
εκτέλεσης του έργου. Με την απόφασή της να εφαρμόσει το Σύμφωνο
Ακεραιότητας, δεσμεύεται να εξασφαλίσει πρόσβαση στον Ανεξάρτητο
Παρατηρητή στις διαδικασίες και στα έγγραφα του διαγωνισμού, από
το στάδιο της προετοιμασίας για τη διενέργειά του έως και την
εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Ιδιώτης εξειδικευμένος σύμβουλος ή οργάνωση/φορέας της Κοινωνίας των
Πολιτών που παρακολουθεί όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και
εκτέλεσης της σύμβασης. Επισημαίνει ενδεχόμενες παραβιάσεις των όρων του
Συμφώνου Ακεραιότητας και διατυπώνει γνώμες και συστάσεις για την
αποκατάσταση και μελλοντική πρόληψή τους. Επίσης, συντάσσει τακτικές
εκθέσεις διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη
δημόσια πρόσβαση στην πληροφορία και την κοινωνική λογοδοσία.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ)
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την ανάθεση
μιας συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.Προσχωρώντας οικειοθελώς στο Σύμφωνο
Ακεραιότητας, οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά δεσμεύονται να
ακολουθήσουν κανονισμούς και διαδικασίες σύμφωνα με την επιχειρηματική ηθική
και να μην παραβιάσουν τις αρχές του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Επίσης,
οφείλουν να διασφαλίσουν στον Ανεξάρτητο Παρατηρητή την πρόσβασή του σε
έγγραφα και πληροφορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική
διαδικασία και στη συνέχεια με την εκτέλεση της σύμβασης που ανατέθηκε σε
κάποιον από αυτούς (δηλαδή τον αναδειχθέντα μέσα από τη διαγωνιστική
διαδικασία ανάδοχο).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η δημόσια
σύμβαση
κατασκευής
έργου,
προμήθειας
αγαθών
ή
παροχής
υπηρεσιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο φορέας κατασκευής
του έργου, τους όρους της δημόσιας σύμβασης και τον νόμο.

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010
στο πλαίσιο συναντήσεων μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνεια-Ελλάδος και της Γενικής
Γραμματείας της Διεθνούς Διαφάνειας στο Βερολίνο (Transparency International)
με τα Υπουργεία Υποδομών και Εμπορίου και τον οργανισμό Invest in Greece
(σημερινό
Enterprise
Greece)
με
στόχο
την
ένταξή
του
σε
νομοθετικές
πρωτοβουλίες. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν οδήγησε σε ουσιαστική εφαρμογή
του εργαλείου.
Σήμερα γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιθυμεί να κάνει ένα τεστ αποδοτικότητας του "Συμφώνου Ακεραιότητας" σε
ένα ευρύ φάσμα έργων και προϋπολογισμών εφαρμόζοντάς το πιλοτικά με τη
συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και στόχο:

Να διασφαλίσει την καλύτερη και πιο υπεύθυνη διαχείριση των κοινοτικών
κονδυλίων που διατίθενται για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
Να εντάξει σε δεύτερο χρόνο και με βάση την αποτελεσματικότητά του, το
Σύμφωνο Ακεραιότητας στο νομοθετικό πλαίσιο ευρωπαϊκών χωρών
καθιστώντας την εφαρμογή του υποχρεωτική (όπως ισχύει ήδη στην Ιταλία).
Να ενθαρρύνει την ενημέρωση και το ενδιαφέρον των πολιτών γύρω από την
ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην κατασκευή
έργων και την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών που επηρεάζουν την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Στην Ελλάδα,
το Σύμφωνο Ακεραιότητας
εφαρμόζεται για πρώτη
φορά πιλοτικά στο πλαίσιο του
προγράμματος “INTEGRITY
PACTS-Civil Control
Mechanisms for Safeguarding
EU funds, Phase 2″, με
χρηματοδότηση της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG
Regional Policy). Το
πρόγραμμα προβλέπει την
εφαρμογή 17 Συμφώνων
Ακεραιότητας σε 11 κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Στο
πλαίσιο
του
προγράμματος,
τον
ρόλο
του
Ανεξάρτητου
Παρατηρητή αναλαμβάνουν οργανώσεις/ φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών ή ιδιώτες με στόχο την αμερόληπτη παρακολούθηση της
διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης και την
ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσίας.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, παρακολουθεί τις διαδικασίες ανάθεσης
της σύμβασης και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ» με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως
στόχο την εφαρμογή και υλοποίηση του Συμφώνου Ακεραιότητας που
έχει συνταχθεί ειδικά για το έργο αυτό.
Ως μια συμφωνία υπογεγραμμένη μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνειας
Ελλάδος (Ανεξάρτητος Παρατηρητής) και των μερών του Διαγωνισμού
(Αναθέτουσα
Αρχή,
προσχωρήσαντες
υποψήφιοι
ανάδοχοι
και
ανάδοχος
έργου),
περιλαμβάνει
συγκεκριμένες
υποχρεώσεις
και
δικαιώματα για τα συμβαλλόμενα μέρη, με στόχο την ενίσχυση της
δ ι α φά ν ε ι α ς κ α ι τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς π ρ ό σ β α σ η ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν σ τ η ν
πληροφορία.

ΛΕΥΚΗ ΛΙΣΤΑ
Στην Ελλάδα το "Σύμφωνο
Ακεραιότητας" προβλέπει
τη "Λευκή Λίστα" όπου
αναδεικνύονται οι εταιρίες
που προσχωρώντας στο
"Σύμφωνο Ακεραιότητας"
υποστηρίζουν την
προώθηση της εταιρικής
υπευθυνότητας και
ακεραιότητας και τη
δημιουργία ενός δίκαιου
και ανταγωνιστικού
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
στη χώρα,

Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής:
Λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του διαγωνισμού πριν
την προκήρυξή του, παρακολουθεί τη διαδικασία επιλογής αναδόχου,
έχει πρόσβαση στη συναφθείσα σύμβαση και τα έγγραφα που σχετίζονται
με την εκτέλεσή της.

Δικαιούται να παρακολουθεί την υλοποίηση του Έργου, μετά την
κατάρτιση της σχετικής σύμβασης ακόμη και με επιτόπια παρουσία
στους χώρους των εργασιών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Δημοσιεύει τις εκθέσεις
ενημέρωση
φορέων
και
κοινωνικής λογοδοσίας και

παρακολούθησης που συντάσσει για
πολιτών
με
στόχο
την
ενίσχυση
της συμμετοχικότητας.

την
της

Ενημερώνει τους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο ως προς τυχόν
παρατυπίες που έχει εντοπίσει και παρακολουθεί την ανταπόκρισή τους.

Υποβάλλει προτάσεις στους συμμετέχοντες για τη βελτίωση
των ακολουθούμενων διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση
μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -ως φορέας της
Κοινωνίας
των
Πολιτών-"Ανεξάρτητος
Παρατηρητής"
για
την
εφαρμογή
του
Συμφώνου
Ακεραιότητας στο αντιπλημμυρικό έργο Α' προτεραιότητας σε περιοχές των δήμων ΜοσχάτουΤαύρου και Αγίου Ιωάννη-Ρέντη με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Τις αρμοδιότητες
του Ανεξάρτητου Παρατηρητή εκτελεί ομάδα έργου που αποτελείται από προσωπικό της ΔΔ-Ε με
εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων και την επικοινωνία και από τρεις (3) ειδικούς
συνεργάτες που επελέγησαν μέσω ανοικτής διαδικασίας και συνέταξαν την παρούσα έκθεση.

Ως ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες ορίζονται:

Τεχνικός Σύμβουλος
IΗ Στεφανία-Τερέζα Γιαννάκη είναι Πολιτικός Μηχανικός με Προπτυχιακό Δίπλωμα
από το ΕΜΠ στην κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο
ALBA στον Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Διαθέτει υπερδεκαετή
εμπειρία
ως
μηχανικός
σε
μελέτες
σύμβουλος
υδραυλικών
έργων.
Πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης της είναι ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών σε έργα
και
ύδρευσης,
άρδευσης
και
αποχέτευσης
ομβρίων
λυμάτων.
Επίσης,
έχει
συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων, έργων και μελετών. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Νομική Σύμβουλος
Η

Εμμανουέλα

Παπαδοχατζάκη

είναι

Δικηγόρος

μέλος

του

Δικηγορικού

Συλλόγου

Αθηνών, με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
(LL.M.) στο Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος Katholieke Universiteit Leuven και
μέλος

της

Ένωσης

συμβάσεων

Ελλήνων

(προμήθειες,

δικαστηριακό

και

Δημοσιολόγων.

υπηρεσίες

συμβουλευτικό

και

Ειδικεύεται

έργα),

επίπεδο,

στον

παρέχοντας

τόσο

κατά

το

τομέα

των

νομικές

δημοσίων

υπηρεσίες

προσυμβατικό

σε

στάδιο

ανάθεσης των συμβάσεων όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσής τους. Διαθέτει σημαντική
δικαστηριακή

και

συμβουλευτική

εμπειρία

σε

υποθέσεις

διοικητικού,

αστικού,

εμπορικού εταιρικού δικαίου. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Σύμβουλος Εκμάθησης & Καινοτομίας
Ο

Ιωάννης

Σουφλής

είναι

Δρ.

Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός,

Σύμβουλος

Διοίκησης

Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 100 έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
με

την

δημόσια

ιδιότητα

του

διοίκηση,

συμβούλου

στα

δημόσια

και

του

έργα

διευθυντή

και

στην

έργου.

Διαθέτει

ηλεκτρονική

εμπειρία

διακυβέρνηση.

στη
Έχει

συμμετάσχει σε μεγάλα έργα της ΕΕ και έχει εργαστεί ως εξωτερικός σύμβουλος με το
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (1990-1993). Υπηρέτησε ως μέλος
του

Διεθνούς

Διοικητικού

Συμβουλίου

του

Network

for

Environmental

Technology

Transfer (ΕΕ, 1990 – 1992), ενώ έχει συνεργαστεί με την ελληνική εταιρεία συμβούλων
INFOGROUP

SA

(σύμβουλος,

1986-1993),

την

KPMG

Σύμβουλοι

Α.Ε.

(

σύμβουλος,

υποδιευθυντής, διευθυντής, 1997-2007) και την OmniLink SA (Διευθυντής, 2007-2010).
Από το 2010, εργάζεται ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1η έκθεση
Ανεξάρτητου Παρατηρητή

10/
2019

Υπογραφή σύμβασης έργου

03/
2019

1ο & 2ο Πρακτικό
έγκρισης κατακύρωσης
του διαγωνισμού

10 & 12/
2018

Δημοσίευση Διακήρυξης
& Λήξη προθεσμίας
υποβολής προσφορών
στο ΕΣΗΔΗΣ

07 & 09/
2018

03/
2018

Ένταξη έργου με
Κωδικό ΟΠΣ 5023454
στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Αττική
2014-2020"

Υπογραφή
Συμφώνου
Ακεραιότητας μεταξύ
ΔΔ-Ε & Περιφέρειας
Αττικής

04/
2018

Υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ ΔΔ-Ε &
Περιφέρειας Αττικής

01/
2016

Έναρξη πιλοτικού
προγράμματος

05/
2015

Α' φάση προγράμματος
Παρουσίαση ΣΑ σε
Διαχειριστικές Αρχές
Υπουργείων,
Περιφερειών & Δήμων

02/
2016

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η 1η
Έκθεση Παρακολούθησης (Monitoring Report)
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»,
συντάχθηκε
από
τον
Ανεξάρτητο
Παρατηρητή
(Διεθνής
Διαφάνεια-Ελλάς)
στο
πλαίσιο
του
πιλοτικού
Συμφώνου
Ακεραιότητας
που
υπογράφηκε την 20η Απριλίου 2018 μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
(Ανεξάρτητος Παρατηρητής) και της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) με
στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης
και την υλοποίηση του έργου.
Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο μετά την υπογραφή του ΣΑ (20 Απριλίου
2018)
και
συγκεκριμένα
τη
διαδικασία
διεξαγωγής
του
διαγωνισμού
που
ολοκληρώθηκε
με την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης του δημοπρατηθέντος έργου (28 Μαρτίου
2019). Βασίζεται σε δεδομένα που ήρθαν σε γνώση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή
τόσο μέσω της δημόσια διαθέσιμης πληροφορίας όσο και μέσω της επικοινωνίας
του με την Αναθέτουσα και Διαχειριστική Αρχή, καθώς και με τον ανάδοχο.
Βάσει του προβλεπόμενου πλαισίου συνεργασίας, οι εκθέσεις του Ανεξάρτητου
Παρατηρητή
δημοσιεύονται
στην
ιστοσελίδα
του
προγράμματος
(www.integritypact.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.patt.gov.gr).

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τον Αύγουστο του 2016 με την ψήφιση του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων,

Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)» και 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης –
Εναρμόνιση

με

Συμβουλίου

της

παραχώρησης

την

Οδηγία

26ης

(EE

2014/23/ΕΕ

Φεβρουαρίου

L94/1/28.3.2014)

δημιουργήθηκε

στον

χώρο

ρυθμίσεις

νέου

νομικού

του

των

του

2014
και

δημοσίων
πλαισίου

Ευρωπαϊκού

σχετικά
άλλες

με

την

ανάθεση

διατάξεις»,

συμβάσεων.

αφορά

Κοινοβουλίου

τη

Μία

από

διενέργεια

ένα
τις
των

και

του

συμβάσεων
νέο

τοπίο

θεμελιώδεις
διαδικασιών

ανάθεσης με υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μεταξύ άλλων και για τις δημόσιες συμβάσεις Έργων άνω των
60.000 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) από τον Οκτώβριο του 2017.

ΤΟ ΕΡΓΟ
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου ομβρίων
υδάτων μιας σημαντικού μεγέθους λεκάνης απορροής (συνολικά
αποχετευόμενη έκταση ~1.800 στρέμματα) στην ανατολική όχθη του
Κηφισού, η οποία ορίζεται από την όχθη του Κηφισού, τις γραμμές
του ΗΣΑΠ, τις οδούς 25ης Μαρτίου και Αγίας Σοφίας στον Ταύρο,
την οδό Χαμοστέρνας (Π.Τσαλδάρη), τις οδούς Σμύρνης και Ταύρου
και τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.
Στόχος του έργου, το οποίο
περιλαμβάνεται στα έργα Α’
προτεραιότητας προς χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 20142020
σύμφωνα
με
τη
σχετική
μελέτη
ιεράρχησης
και
προτεραιοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, είναι η
αντιπλημμυρική θωράκιση και επίλυση βασικών προβλημάτων της
περιοχής, που είναι τόσο η έλλειψη ενός σύγχρονου και επαρκούς
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, όσο και η απουσία ενός
έργου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διοχέτευσης της συνολικής
απορροής της στο φυσικό αποδέκτη της, που είναι ο Κηφισός.
Ειδικότερα κατά το παρελθόν, έχουν κατασκευαστεί διάφορα έργα
απορροής ομβρίων, τα οποία είναι αποσπασματικά, εξυπηρετούν
τμήματα της όλης λεκάνης και δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό
σχέδιο απορροής. Επί πλέον ορισμένα είναι πολύ παλιά και
αμφίβολης αξιοπιστίας όσον αφορά στην επάρκειά τους.
Κατά το σχεδιασμό του έργου υπήρξε σημαντικός περιορισμός
στην όδευση των αγωγών λόγω της ύπαρξης των Μακρών Τειχών
κατά μήκος της οδού Πειραιώς, αλλά και στην επιλογή των θέσεων
εκβολής
λόγω
των
υφιστάμενων
έργων
διευθέτησης
του
Κηφισού.
Πιο
συγκεκριμένα,
η
ολοκλήρωση
των
έργων
αναδιευθέτησης
του
Κηφισού
στην
περιοχή
του
έργου
έχει
δημιουργήσει μια συνεχή πασσαλοστοιχία κατά μήκος των οχθών
του, με αποτέλεσμα η διοχέτευση απορροών προς την κοίτη του να
είναι εφικτή μόνο μέσω έργων εκβολής που είτε έχουν ήδη
κατασκευασθεί, είτε μπορούσαν να κατασκευασθούν με επεμβάσεις
σε πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα σημεία της διαμορφωμένης
όχθης.
Στα
υπόλοιπα
σημεία
ήταν
πρακτικά
αδύνατη
οποιαδήποτε
παρέμβαση,
δεδομένου
ότι
στις
πασσαλοστοιχίες
και
τους
αντίστοιχους κεφαλόδεσμους εδράζεται το έργο της λεωφόρου
Κηφισού.
Η
κατάσταση
αυτή
δημιούργησε
συγκεκριμένες
δεσμεύσεις και η διάταξη των δικτύων όφειλε να προσαρμοσθεί
στις δεσμεύσεις αυτές. Η τελική επιλογή των δύο θέσεων εκβολής
του υπό μελέτη δικτύου οδήγησε στον αντίστοιχο διαχωρισμό των
δύο κύριων υπολεκανών, καθεμία από τις οποίες αποφορτίζεται
προς το καθένα από αυτά. Επιπλέον, το 2017, χρειάστηκε να γίνει
προσαρμογή τμήματος της μελέτης του έργου λόγω υφιστάμενων
αγωγών ακαθάρτων στην οδό Θεσσαλονίκης οι οποίοι δημιουργούν
πρόβλημα εξεύρεσης χώρου στη διατομή της οδού για την
κατασκευή τμήματος του νοτιότερου υποδικτύου
(συλλεκτήρας
ομβρίων Σ2). Κατόπιν συνεννόησης με τον μελετητή και με την
σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ, εκπονήθηκε μελέτη μετατόπισης των
υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων.

Έργο Α'
Προτεραιότητας
«Κατασκευή
Δικτύου Ομβρίων
σε Περιοχές των
Δήμων Νίκαιας-Αγ.
Ιωάννη Ρέντη και
Ταύρου-Μοσχάτου»

Αρχικός
προϋπολογισμός
12.200.000 ευρώ
Αξία σύμβασης
5.270.678,42 ευρώ

Διάρκεια
έργου
30 μήνες

30.000
ωφελούμενοι*

Καταληκτικό σημείο του βορειότερου υποδικτύου (συλλεκτήρα ς Σ1) είναι η είσοδος του
σωληνωτού αγωγού (D2000 mm) εκβολής του παλαιού αγωγού ομβρίων της Λαχαναγοράς. Η
είσοδος του αγωγού εκβολής βρίσκεται επί της παρακηφίσιας οδού σε μικρή απόσταση στα
κατάντη της συμβολής της με την οδό Μπιζανίου, ενώ καταληκτικό σημείο του νοτιότερου
υποδικτύου (συλλεκτήρας Σ2) είναι η θέση στην όχθη του Κηφισού στο ύψος της οδού Μετσόβου.
Για την κατασκευή των συλλεκτήρων του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν σωληνωτοί αγωγοί με
διαμέτρους από Φ600 έως Φ2000 καθώς και ορθογωνικοί αγωγοί κατάλληλων διαστάσεων.
Το δίκτυο των αγωγών ομβρίων έχει συνολικό μήκος 7,1 χλμ περίπου και περιλαμβάνει και
φρεάτια υδροσυλλογής, επίσκεψης, συμβολής, και πτώσης.
*Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5023454 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97457%CE%9B7-%CE%A0%CE%943?inline=true

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις του Ανεξάρτητου
Παρατηρητή (Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς) από την παρακολούθηση της προ-διαγωνιστικής
διαδικασίας και της διαδικασίας δημοπράτησης του Έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή
την Περιφέρεια Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει τα στάδια της σύνταξης του
σχεδίου της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής πριν τη δημοσίευσή τους, τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της στον Ανάδοχο και την υπογραφή μεταξύ αυτού και της
Αναθέτουσας Αρχής της σύμβασης ανάθεσης κατασκευής του δημοπρατηθέντος Έργου.
Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπ' όψιν και μελετήθηκαν τα έγγραφα του
Διαγωνισμού που τέθηκαν σε γνώση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ) από την Αναθέτουσα Αρχή
(ΑΑ) και οι απαντήσεις της τελευταίας σε ερωτήματα και αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων και
εγγράφων.
Κατά το στάδιο πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού, η ΑΑ στις 20/4/2018 απέστειλε στον ΑΠ το
συνταχθέν από αυτήν σχέδιο της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου, η οποία
συντάχθηκε κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Επί του περιεχομένου των
εγγράφων αυτών, ο ΑΠ υπέβαλε εγγράφως στις 3-5-2018 προς την ΑΑ:
α) παρατηρήσεις επί ορισμένων όρων της Διακήρυξης που αφορούσαν τους δικαιούμενους
συμμετοχής, τις προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας
και επάρκειας. Κατά την άποψη του ΑΠ, οι συγκεκριμένοι όροι έχρηζαν τροποποίησης
προκειμένου να συμμορφώνονται προς το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις
(Ν.4412/2016) και να μην προβλέπουν πρόσθετες απαιτήσεις για τους προσφέροντες, οι οποίες
ίσχυαν υπό το προγενέστερο καθεστώς και θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.
β) προτάσεις για αναλυτικότερη διατύπωση ορισμένων όρων, η οποία θα τους καθιστούσε
κατά την άποψη του ΑΠ πιο σαφείς για τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς.
Ένα μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων του ΑΠ, κυρίως οι ουσιώδεις, που αφορούσαν τα
κριτήρια συμμετοχής και καταλληλότητας των οικονομικών φορέων, λήφθηκαν υπ' όψιν από
την ΑΑ, η οποία τροποποίησε τους σχετικούς με αυτές όρους της Διακήρυξης, σε όσες δε
περιπτώσεις έκρινε ότι δεν απαιτούνται τροποποιήσεις, απάντησε με τις από 23-5-2018
αιτιολογημένες απόψεις της.
Στη συνέχεια, η ΑΑ ενέκρινε τους τελικούς όρους της Διακήρυξης και τη διενέργεια του
Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αρ.
συστήματος 75067) τον οποίο προκήρυξε, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
των προσφορών την 5η Σεπτεμβρίου 2019. Στα έγγραφα του διαγωνισμού τα οποία αναρτήθηκαν
από την ΑΑ στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και στο δικό της ιστότοπο, συμπεριελήφθη και το Σύμφωνο
Ακεραιότητας και η προαιρετική Δήλωση Προσχώρησης σε αυτό, για όσους από τους προσφέροντες
το επιθυμούσαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού.
Από τους δέκα (10) οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά για τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό, μόνον ένας (1) φορέας προσχώρησε, σε αυτό το στάδιο, στο Σύμφωνο Ακεραιότητας
και συγκεκριμένα η εταιρεία «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», η οποία και συμπεριελήφθη στη Λευκή Λίστα που
προβλέπεται σε αυτό.
Τα ποσοστά της μέσης έκπτωσης που προσέφεραν οι οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά
στο διαγωνισμό ανήλθαν από 32,05% (το μικρότερο) έως 58,98% (το μεγαλύτερο). Τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού κατακυρώθηκαν στον οικονομικό φορέα που προσέφερε τη μεγαλύτερη, σύμφωνα
με τα παραπάνω, έκπτωση (58,98%), δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του Έργου και
συγκεκριμένα στην εταιρία με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». Η ανάδοχος
εταιρία
προσχώρησε στο Σύμφωνο Ακεραιότητας τον Μάρτιο 2019, υπογράφοντας τη σχετική
δήλωση προσχώρησης ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου με
την Περιφέρεια Αττικής και συμπεριλήφθη στη Λευκή Λίστα. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο
της σύμβαση ανέρχεται σε 5.270.678,42€, το οποίο αναλύεται σε:
α) συμβατικό τίμημα 4.202.499,74€, β) αναθεώρηση 48.047,37€ και γ) Φ.Π.Α. 1.020.131,31€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΑΑ έθεσε υπ' όψιν του ΑΠ τον φάκελο του Διαγωνισμού,
σε έντυπη μορφή, από το στάδιο πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και
την υπογραφή της σύμβασης. Από την επισκόπηση των εγγράφων διαπιστώθηκε ότι:
α) η ΑΑ προέβη σε όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο δημοσιεύσεις της διακήρυξης του
διαγωνισμού -και της περίληψής της κατά περίπτωση- (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνικός Τύπος, ιστοσελίδα ΑΑ).
β) οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίνονταν τα πρακτικά της Επιτροπής
Διαγωνισμού κοινοποιήθηκαν σε όλους τους προσφέροντες.
γ) δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού.
Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις
20/6/2019 (ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΑ στο σχετικό ερώτημα του ΑΠ) η απόδοση
σε ελεύθερη χρήση ορισμένων ρυμοτομηθέντων τμημάτων των οδών Θέμιδος, Αβέρωφ και
Μπιζανίου στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, η οποία έχει κριθεί απαραίτητη για το μέρος
εκείνο του Έργου που αφορά την κατασκευή των αγωγών στα συγκεκριμένα σημεία. Επί του
ζητήματος αυτού, το οποίο κατά τη γνώμη του ΑΠ ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Έργου, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την ΑΑ & τη
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ).
Από την επισκόπηση των εγγράφων που τέθηκαν υπ' όψιν του ΑΠ διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) η ΑΑ έχει οχλήσει επανειλημμένα, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο 2017, εγγράφως, το Δήμο
Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ σήμερα η σχετική διαδικασία
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το Δήμο Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη
β) η ΔΑ εκτιμά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επίπτωση στην ολοκλήρωση του έργου - ακόμη και
σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης της απόδοσης των άνω τμημάτων σε κοινή χρήση δεδομένης i) της κρισιμότητας του έργου για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης
περιοχής, ii) της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής Νίκαιας Αγ. Ιωάννη-Ρέντη για την ολοκλήρωση
της εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου, iii) της συνεργασίας της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ανωτέρω δήμου & iv) της
ύπαρξης επαρκούς μετώπου κατασκευής για τον ανάδοχο, στον Συλλεκτήρα Σ2.
Η διευθέτηση της εκκρεμότητας αυτής είναι, κατά την άποψη του ΑΠ, βαρύνουσας σημασίας, ιδίως
λαμβάνοντας υπόψη ότι α) η σύμβαση για την κατασκευή του έργου έχει ήδη υπογραφεί από τον Μάρτιο
του 2019 και β) η περιοχή όπου παραμένει σε εκκρεμότητα η απόδοση σε ελεύθερη χρήση
ρυμοτομηθέντων τμημάτων (οδοί Θέμιδος, Αβέρωφ και Μπιζανίου) βρίσκεται κοντά στη θέση εκβολής
ενός εκ των δύο συλλεκτήρων απ’ όπου ξεκινούν συνήθως οι εργασίες αντίστοιχων έργων. Για τον λόγο
αυτό οι διαπιστώσεις του ΑΠ για την εξέλιξη του θέματος θα περιληφθούν σε επόμενη έκθεσή του.

Σημειώνεται, τέλος, ότι επιπλέον τέθηκε υπ' όψιν του ΑΠ η απόφαση περί τροποποίησης της
Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5023454 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020» (ΑΔΑ: Ω7457Λ7-ΠΔ3) με αντικείμενο α) την προσθήκη Yποέργου Νο 4 «Δημοσιότητας»,
β) την τροποποίηση του προϋπολογισμού στο Υποέργο 1, για προσαρμογή του στο ποσό της
σύμβασης (5.270.678,42€) καθώς και γ) για την παράταση της λήξης της Πράξης έως
31/12/2021(συνολική Δημόσια Επιλέξιμη Δαπάνη: 5.805.038,42€). Παρότι οι αρμοδιότητες του ΑΠ
περιορίζονται στην εκτέλεση του ΥΕ1 (κατασκευή έργου), ο ΑΠ ζήτησε διευκρινίσεις επί του
ειδικότερου
περιεχομένου
του
χρηματοδοτούμενου
υποέργου
"δημοσιότητας"
που
δεν
περιγραφόταν στην ανωτέρω τροποποιητική απόφαση, οι οποίες παρασχέθηκαν από τη ΔΑ.Παρόλα
αυτά, ο ΑΠ υπέβαλε προς την ΑΑ και τη ΔΑ την πρόταση για μια πιο συγκεκριμένη περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου του συγκεκριμένου υποέργου στην απόφαση τροποποίησης της πράξης, η
οποία είναι διαθέσιμη στους πολίτες μέσω του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Η πρόταση αυτή
κατατέθηκε κρίνοντας ότι η υιοθέτησή της θα ενίσχυε τη διαφάνεια και θα διευκόλυνε τους
πολίτες στην παρακολούθηση και την κατανόηση του ειδικότερου περιεχομένου του υποέργου
"δημοσιότητα" και των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτού.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Υπογραφή Συμφώνου Ακεραιότητας
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΕΡΤ-1
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