"ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ"
3η 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. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει ευρύ φάσμα δράσεων,
προγραμμάτων
και
εργαλείων
για
την
ενίσχυση
της
διαφάνειας
και
την
καταπολέμηση της διαφθοράς.
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).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα και αποτελεί ένα από
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Ελλάδα και κινητοποιεί δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις ώστε να συνδράμουν στην
ενίσχυση της διαφάνειας.
Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων ("Διαφάνεια Τώρα", "Αξιολόγηση της
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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 and Urban Policy)και αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας της
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε). 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 περίπτωση υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του. Η ΔΔ-Ε κατέβαλε
κάθε δυνατή προσπάθεια για 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, Νοέμβριος 2020
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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
ή
κακοδιαχείρισης
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 μέσω ενός φορέα της που λειτουργεί ως Ανεξάρτητος
Παρατηρητής παρακολουθώντας την τήρηση των δεσμεύσεων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα το Σύμφωνο Ακεραιότητας εφαρμόζεται για 1η φορά στην Ελλάδα 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).
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, παρακολουθεί ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής τις
διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ & ΤΑΥΡΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή 18 Συμφώνων Ακεραιότητας σε
11 κράτη-μέλη της ΕΕ με 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.
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Η παρούσα 3η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς) περιλαμβάνει διαπιστώσεις,
παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες προκύπτουν από την επισκόπηση και μελέτη εγγράφων που η Περιφέρεια
Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή/ΑΑ) έθεσε υπ’ όψιν του, όπως προβλέπεται από το Σύμφωνο Ακεραιότητας μέσω
συστηματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η έκθεση καλύπτει το χρονικό διάστημα πεντέμισι (5,5) περίπου μηνών,
από την έναρξη των εργασιών του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε Περιοχές των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη
Ρέντη και Μοσχάτου- Ταύρου» στις 17 Μαρτίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020.
Οι επισημάνσεις του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ) στην 3η έκθεση αφορούν σε:
α. Εξέλιξη των εργασιών που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
β. Προεγκρίσεις και πληρωμές της Αναδόχου που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου
Η εξέλιξη, τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις

Δεν έχει προχωρήσει καθόλου η υλοποίηση του κύριου έργου της σύμβασης που αφορά στην κατασκευή των δύο
Συλλεκτήρων ομβρίων υδάτων Σ1 και Σ2 στους Δήμους Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου αντίστοιχα, με
στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση τους. Οι Συλλεκτήρες Σ1 (Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη-Ρέντη) και Σ2 (Δήμος
Μοσχάτου-Ταύρου) αποτελούν το κύριο έργο της σύμβασης. Συγκεριμένα μέσω των παραπάνω Συλλεκτήρων, ο
συνολικός όγκος των ομβρίων υδάτων που απορρέει στις περιοχές εκτέλεσης του έργου (συνολικά αποχετευόμενη
έκταση ~1.800 στρέμματα) θα μπορεί να διοχετευτεί με ασφάλεια στον προβλεπόμενο από την μελέτη τελικό αποδέκτη
ποταμό Κηφισό, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις συγκεκριμένες περιοχές από επικίνδυνα πλημμυρικά
φαινόμενα.
Συνεχίζει να εκκρεμεί η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου σε οδούς του Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
Η καθυστέρηση αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την τήρηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου βάσει της
σύμβασης, όσο και την ίδια την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρθηκε από την προηγούμενη έκθεση του ΑΠ (Μάρτιος
2020). Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς αν δεν προηγηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες απελευθέρωσης
των ακινήτων και απόδοσης σε κοινή χρήση των ρυμοτομηθέντων τμημάτων τους, όπως εξαρχής αναμενόταν από τον
Δήμο, δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες του Έργου στα συγκεκριμένα σημεία. Η θέση των παραπάνω οδών είναι
πάρα πολύ κρίσιμη για την υλοποίηση του έργου, καθότι βρίσκεται πολύ κοντά στην προτεινόμενη εκβολή του
Συλλεκτήρα Σ1 στον αποδέκτη. Συνεπώς αν δεν επιλυθεί το ζήτημα άμεσα δεν μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή του
Συλλεκτήρα Σ1.
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, κατόπιν πιέσεων της
Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρειας Αττικής) για τη συγκεκριμένη διευθέτηση, τον Απρίλιο του 2020, προσδιόρισε σε 10-12
μήνες το απαιτούμενο διάστημα για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, κάτι που συνεπάγεται νέα σημαντική
καθυστέρηση του έργου. Μάλιστα, έθεσε ως προϋπόθεση οι διαδικασίες να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”, δηλαδή από ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω της ένταξής τους σε υποέργα του κύριου έργου.
Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη ξεκίνησε σχετική αλληλογραφία με την Αναθέτουσα και τη
Διαχειριστική Αρχή τον Μάιο του 2020 για να ακολουθήσει σειρά επικοινωνιών μεταξύ τους αναφορικά με την
προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων από την πλευρά του Δήμου για να συμπληρωθεί η απαιτούμενη τεκμηρίωση
του αιτήματος χρηματοδότησής του ώστε να προχωρήσει η απόφαση έγκρισης ή απόρριψής του.
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Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι παραμένει άγνωστο:

α) Αν οι διαδικασίες αυτές εκ μέρους του Δήμου (οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί ήδη πριν την υπογραφή της
Σύμβασης) πρόκειται να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με το παραπάνω αίτημά του και σε αρνητική περίπτωση (μη έγκρισης
αιτήματος) ποια θα είναι η εξέλιξή τους και τι επίπτωση θα έχει αυτή στην υλοποίηση του ίδιου του Έργου.
β) Ακόμη και σε θετική περίπτωση, δηλαδή έγκρισης του αιτήματος χρηματοδότησης, πόσος χρόνος πράγματι θα
απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν από τον Δήμο οι απαλλοτριώσεις και οι εργασίες που είναι απαραίτητες, στο σύνολό τους,
για την απελευθέρωση των κρίσιμων τμημάτων (π.χ. κατεδαφίσεις επικείμενων κτισμάτων) ώστε να πραγματοποιηθούν
στη συνέχεια οι εργασίες κατασκευής του Έργου στα συγκεκριμένα σημεία.

Επισημαίνεται πάντως, ότι ακόμη και στην παραπάνω θετική περίπτωση, δηλαδή εκείνη της ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020
του υποέργου εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Σ1, θα απαιτηθεί περαιτέρω η εκπόνηση σχετικής
τεχνικής μελέτης από τον Δήμο Νίκαιας –Αγ. Ιωάννη – Ρέντη, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, η τελική διαδικασία
ένταξης στο ΕΣΠΑ, η διενέργεια του διαγωνισμού, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων ενστάσεων, και τελικά η εκτέλεση και
ολοκλήρωση του υποέργου αυτού, ώστε να παραδοθεί η περιοχή ελεύθερη στην Ανάδοχο για την κατασκευή του Σ1. Όπως
είναι προφανές λοιπόν, ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών, θα
ξεπεράσει κατά πολύ τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή 28/9/2021, όπως τουλάχιστον αυτή ισχύει
μέχρι και σήμερα.

Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι δημιουργούνται σοβαρές καθυστερήσεις και κίνδυνοι για την τελική
πραγματοποίηση σημαντικού μέρους του έργου. Την ίδια στιγμή, το συγκεκριμένο ζήτημα αναδεικνύει τη μεγάλη
σημασία της αναζήτησης ενός αποτελεσματικού τρόπου συντονισμού και παρακολούθησης των ενεργειών και άλλων αρχών.
Και αυτό γιατί μπορεί μεν να μην εμπλέκονται ευθέως, ως συμβαλλόμενα μέρη, σε μια δημόσια σύμβαση, όμως οι ενέργειές
τους ως προαπαιτούμενες για την εκτέλεσή της σύμβασης μπορεί να εμποδίσουν, διακινδυνεύσουν ή ακόμη και να ματαιώσουν
-έστω και εν μέρει- την υλοποίησή της. Κάτι τέτοιο αποτρέπει ουσιαστικά την παράδοση ενός ολοκληρωμένου έργου
ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που θα κάλυπταν μια σημαντική ανάγκη ή θα βελτίωναν την ποιότητα
ζωής των πολιτών.

Στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου ξεκίνησε η μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ που παρεμπόδιζαν την όδευση του υποδικτύου του
Συλλεκτήρα Σ2 (αγωγοί ΕΥΔΑΠ, δίκτυα οπτικών ινών κτλ.). Έως τα τέλη Αυγούστου 2020, η Ανάδοχος εκτέλεσε
διερευνητικές τομές, και προχώρησε στη μετατόπιση 450 μ. υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων από το συνολο των 1.480 μ.
που προβλέπεται να μετατοπιστούν από τη μελέτη, στην οδό Θεσσαλονίκης, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 30%
εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας[1]. Στο υπόλοιπο υποδίκτυο του Συλλεκτήρα Σ2 έχουν εντοπιστεί και διάφορα
άλλα δίκτυα ΟΚΩ που παρεμποδίζουν την όδευση (αγωγοί φυσικού αερίου κτλ) , αλλά η μετατόπιση τους πρέπει να γίνει
σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους φορείς.

1] Σημειώνεται ότι το 2017 ανατέθηκε από την Περιφέρειας Αττικής (σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ) στον ανάδοχο μελετητή της οριστικής υδραυλικής μελέτης του έργου και η
“Μελέτη Μετατόπισης Αγωγών Ακαθάρτων Οδού Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο” . Η μελέτη αφορούσε στην μετατόπιση τοπικών σωληνωτών αγωγών και τμήματος ωοειδούς
συλλεκτήρα ακαθάρτων). Σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση από την ΑΑ, το συνολικό μήκος των τοπικών σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ για τους
οποίους απαιτείται να γίνει μετατόπιση στην οδό Θεσσαλονίκης είναι 1480μ περίπου, ενώ του τμήματος του ωοειδούς αγωγού διατομής 0.80/1.20μ που διέρχεται επίσης από
την οδό Θεσσαλονίκης και μεταφέρει τα λύματα προς το αντλιοστάσιο Α21 στο Μοσχάτο είναι περίπου 80μ.
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Κατά την άποψη του Ανεξάρτητου Παρατηρητή η διευθέτηση της εκκρεμότητας της μετατόπισης όλων των
δικτύων ΟΚΩ είναι βαρύνουσας σημασίας για την ομαλή εξέλιξη του έργου, επειδή εξαιτίας αυτής της
εκκρεμότητας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καθυστέρησης στην κατασκευή του (λόγω απαίτησης
συμπληρωματικών μελετών, έγκρισης επιπλέον χρηματοδότησης κτλ) με απώτερο κίνδυνο να εκκρεμεί
ουσιαστικά με άγνωστο χρονικό ορίζοντα η ίδια η ολοκλήρωσή του. Οι διαπιστώσεις του ΑΠ σχετικά με την
πρόοδο της μετατόπισης των λοιπών δικτύων ΟΚΩ θα περιληφθούν σε επόμενη έκθεσή του.

Στις 12 Αυγούστου 2020 η Ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής του συνόλου των εργασιών του έργου προς την
Περιφέρεια Αττικής (Αναθέτουσα Αρχή) μετά από προηγούμενη επισήμανση προβλημάτων που αφορούσαν ενδεικτικά σε
δίκτυα ΟΚΩ, αδυναμία συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα δίκτυα ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίες που
επιβραδύνουν την πρόοδο του έργου, και τη μη απόδοση σε ελεύθερη χρήση ρυμοτομηθέντων τμημάτων σε οδούς του
Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η ειδική δήλωση δεν έγινε δεκτή από την Περιφέρεια Αττικής[2]. Από τότε, ωστόσο,
δεν έχει υπάρξει επανεκκίνηση των εργασιών του έργου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, μέχρι την 31η Αυγούστου, καταληκτική ημερομηνία αναφοράς της παρούσας
Έκθεσης του Ανεξάρτητου Παρατηρητή, έχουν παρέλθει 17,5 μήνες –από τους συνολικά 30 που προβλέπει η
σύμβαση για την υλοποίηση όλου του Έργου-χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει ακόμα οι εργασίες που αφορούν
το κύριο έργο- κατασκευής του δικτύου αγωγών ομβρίων για κανέναν από τους Συλλεκτήρες Σ1 και Σ2 στους δύο
Δήμους.

Σημειώνεται ότι το δίκτυο Σ1 και το δίκτυο Σ2 αποτελούν το καθένα αντιστοίχως
περίπου το 50% του συμβατικού αντικειμένου του έργου, και προφανώς πρέπει να
κατασκευαστούν και τα δύο για να παροχετεύεται η συνολική απορροή της λεκάνης
που έχει προβλεφθεί στην μελέτη του έργου. Παρόλο που τα δύο δίκτυα είναι
ανεξάρτητα μεταξύ τους και παροχετεύουν τα όμβρια διαφορετικών περιοχών, η
κατασκευή του ενός μόνο από τα δύο δεν θα παρείχε αντιπλημμυρική προστασία στο
σύνολο της περιοχής της μελέτης.

2] Η απορριπτική απόφαση είναι διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β1Υ7Λ7-Μ1Α
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Προεγκρίσεις και πληρωμές
Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση (Μάρτιος- Αύγουστος 2020), η Ανάδοχος υπέβαλε προς την Αναθέτουσα Αρχή:

1/ Αίτηση για έγκριση πρόσθετων εξωσυμβατικών -μη προβλεπόμενων από την αρχική σύμβαση- εργασιών με
συνολική δαπάνη 10.187,31 € που καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων του προϋπολογισμού. Οι εργασίες
αυτές αφορούσαν εξυγίανση του πυθμένα του ορύγματος λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, και εγκρίθηκαν από
την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Εργασίες εξυγίανσης πυθμένα
2/ 1η και 2η Επιμέτρηση εργασιών (25/6/2020 και 20/7/2020 αντίστοιχα) που αφορούν τη μετατόπιση τμήματος
περίπου 450μ δικτύων ακαθάρτων με τα αντίστοιχα φρεάτιά τους καθώς και τις συναφείς χωματουργικές εργασίες
στην οδό Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στις 5/8/2020.
3/

Τη 2η Εντολή πληρωμής (λογαριασμό) στις 5/8/2020 με ποσό 89.928,37 € που αφορά τις δύο παραπάνω
επιμετρήσεις (1η και 2η), η οποία εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Αττικής) στις 6/8/2020.

Πληρωμές έως 31/08/2020
(πληροφορίες σχετικά με την 1η πληρωμή αναφέρονται αναλυτικά στη 2η Έκθεση του ΑΠ, σελ. 5)
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Η επικοινωνία μεταξύ του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ) και της Αναθέτουσας
Αρχής (Περιφέρεια Αττικής) για τις ανάγκες σύνταξης της Έκθεσης συνεχίστηκε
απρόσκοπτα παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η επιδημία του
νέου κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι η Ανάδοχος δεν επανήλθε με απαντήσεις επί των
διευκρινιστικών ερωτημάτων του ΑΠ ούτε κατά την προηγούμενη ούτε κατά
την παρούσα Έκθεση. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις της
Αναδόχου σε μεταγενέστερο χρόνο θα περιληφθούν σε επόμενη έκθεση του ΑΠ.
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ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τεχνικός Σύμβουλος
Η 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 σύμβουλος μηχανικός σε μελέτες
υδραυλικών έργων. Πεδίο εμπειρογνωμοσύνης της είναι ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών σε
έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως
εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έργων και
μελετών. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Τεχνικός Σύμβουλος
Ο Στυλιανός Οικονομίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός, με εκτενή εμπειρία σε δημόσια έργα και
δημόσιες συμβάσεις από το 2000 οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πολυτεχνική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Εργάστηκε στον συντονισμό και τη
διοίκηση εργοταξίων καθώς και στη γραφειοκρατική υποστήριξη μεγάλων υδραυλικών και άλλων
έργων υποδομής. Έχει συνεργαστεί με τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ύδρευσης και
αποχέτευσης μεγάλων δήμων της χώρας, τόσο στην τροποποίηση και διόρθωση μελετών κατά την
κατασκευή έργων υποδομής, όσο και στην εκπόνηση μελετών και δημοπράτηση νέων έργων.

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 Ελλήνων Δημοσιολόγων.
Ειδικεύεται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (προμήθειες, υπηρεσίες και έργα), παρέχοντας
νομικές υπηρεσίες σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο, τόσο κατά το προσυμβατικό 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 ιδιότητα του συμβούλου
και του διευθυντή έργου. Διαθέτει εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, στα δημόσια έργα και στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 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.
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