ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020)

A. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) συνέχισε τις δραστηριότητες παρακολούθησης που
καλύπτουν την περίοδο μετά την έναρξη των εργασιών (17/3/2020). Τον Ιούλιο του 2020
δημοσιεύτηκε η 2η έκθεση παρακολούθησης του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (2nd Monitoring
Report/MR) με βάση την επισκόπηση των επίσημων εγγράφων και τις επιτόπιες επισκέψεις
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής/AA (Περιφέρεια Αττικής). Τα κύρια ευρήματα της 2ης
έκθεσης συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση αναφοράς της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.
Τον Νοέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκε η 3η έκθεση παρακολούθησης του ΑΠ (3rd MR) με
βάση την επισκόπηση των επίσημων εγγράφων και τις επιτόπιες επισκέψεις στα γραφεία της
ΑA. Η έκθεση καλύπτει χρονικό διάστημα 5, 5 μηνών έως τις 31 Αυγούστου 2020.
Τα κύρια ευρήματα αυτής της περιόδου παρακολούθησης αφορούν σε δύο (2) θεματικούς
άξονες:
Α. Πρόοδο των εργασιών και η επίδρασή της στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Β. Προεγκρίσεις και πληρωμές στην Ανάδοχο

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου
Πρόοδος, εμπόδια και καθυστερήσεις
Η έκθεση υπογράμμισε ότι αν και έχουν περάσει 17,5 από τους 30 μήνες που
προβλέπονται στη σύμβαση, δεν έχουν κατασκευαστεί ούτε τοποθετηθεί αγωγοί ομβρίων
υδάτων για κανένα από τα Δίκτυα Σ1 και Σ2 και στους δύο Δήμους με στόχο την παροχή
αντιπλημμυρικής προστασίας. Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2020, η Ανάδοχος
πραγματοποίησε διερευνητικές τομές και προχώρησε σε μετεγκατάσταση 450 μέτρων,
υπαρχόντων σωλήνων αποχέτευσης, από τα συνολικά 1.480 μ., που αναμένεται να
μετεγκατασταθούν σε έναν συγκεκριμένο δρόμο {υποδίκτυο για Συλλεκτήρα Σ2} - ποσοστό
που αντιστοιχεί μόλις στο 30% περίπου υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας. Στο
υπόλοιπο υπο-δίκτυο του Σ2, έχουν εντοπιστεί πρόσθετα δίκτυα κοινής ωφέλειας (αγωγοί
φυσικού αερίου κ.λπ.) που εμποδίζουν τη διαδρομή των αγωγών προστασίας από
πλημμύρες, αλλά η μετεγκατάσταση τους πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τους
αντίστοιχους φορείς.
Κατά την άποψη του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ), η πλήρης διευθέτηση της εκκρεμούς
μετεγκατάστασης όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή
πρόοδο του έργου. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καθυστερήσεων στα κατασκευαστικά έργα,
καθώς οι μετεγκαταστάσεις ενδέχεται να απαιτήσουν πρόσθετες ενέργειες (όπως
συμπληρωματικές μελέτες, έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης κ.λ.π.), οι οποίες θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή εργασιών για άγνωστη χρονική περίοδο.

Η απόδοση σε κοινή χρήση τμημάτων ακινήτων σε περιοχές εντός του Δήμου Νίκαιας - Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. Αυτή η καθυστέρηση θέτει σε σοβαρό
κίνδυνο τόσο τη συμμόρφωση με τη συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου
όσο και την υλοποίηση του ίδιου του έργου, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη έκθεση του
Ανεξάρτητου Παρατηρητή (Μάρτιος 2020Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς σε
περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την απαλλοτρίωση
ακινήτων, οι κατασκευαστικές εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν σε συγκεκριμένες
περιοχές. Η τοποθεσία των παραπάνω δρόμων είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση του
έργου, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία εξόδου του δικτύου του
Συλλεκτήρα 1 στον τελικό αποδέκτη - από όπου ξεκινούν τα έργα προστασίας από τις
πλημμύρες. Επομένως, η κατασκευή ολόκληρου του δικτύου Σ1 δεν μπορεί να ξεκινήσει
παρά μόνο εάν το ζήτημα επιλυθεί αμέσως. Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την διαδικασία απόδοσης, υπέβαλε εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών διάρκειας 10-12 μηνών, το οποίο συνεπάγεται άλλη
μία σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, ο Δήμος όρισε ως
προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020", δηλαδή από ευρωπαϊκούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
επικοινωνίες μεταξύ του Δήμου Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Αναθέτουσας και
Διαχειριστικής Αρχής αντίστοιχα επικεντρώθηκαν στην υποβολή της απαιτούμενης
τεκμηρίωσης για το αίτημα χρηματοδότησης πριν αυτό εξεταστεί, διαδικασία που διήρκησε
αρκετούς μήνες.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμη και αν οι δραστηριότητες απαλλοτρίωσης
χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκούς πόρους, πρέπει να ακολουθηθεί μια μακρά, σύνθετη
διαδικασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία σχετικής τεχνικής μελέτης
από τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη - Ρέντη, τη σύνταξη των εγγράφων του διαγωνισμού,
την τελική διαδικασία για την ένταξη στο ΕΣΠΑ, τη διεξαγωγή του δημόσιου διαγωνισμού, τη
εξέταση πιθανών ενστάσεων, και τέλος την εκτέλεση και ολοκλήρωση αυτού του επιμέρους
έργου. Προφανώς, ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω
ενεργειών, θα υπερβεί κατά πολύ την τρέχουσα συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του
κυρίως έργου που έχει οριστεί για τις 28/9/2021.
Επομένως, καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και κίνδυνοι όσον
αφορά στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού μέρους του έργου. Ταυτόχρονα, αυτό το ζήτημα
υπογραμμίζει τη σημασία και την αναμφισβήτητη ανάγκη για τη δημιουργία
αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού των δευτερευόντων παραγόντων/φορέων που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς ακόμη και αν δεν συμμετέχουν άμεσα σε
αυτή ως κύρια μέρη της, παρεμβαίνουν στη διαδικασία εφόσον εργασίες και ενέργειες που
υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους συχνά αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεσή της.
Επομένως, ενδέχεται να εμποδίσουν, να θέσουν σε κίνδυνο ή ακόμη και να ακυρώσουν-έστω
και εν μέρει- την υλοποίησή της. Αυτό αποτρέπει ουσιαστικά την έγκαιρη παράδοση ενός
ολοκληρωμένου έργου ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να
καλύψουν μια σημαντική ανάγκη ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στις 12 Αυγούστου 2020, η Ανάδοχος υπέβαλε στην Περιφέρεια Αττικής (Αναθέτουσα
Αρχή) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, με την αιτιολογία ότι εντοπίστηκαν
ορισμένα προβλήματα σχετικά με: α. δίκτυα κοινής ωφέλειας και αδυναμία επικοινωνίας με
τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μεταφορά τους, β. αρχαιολογική εποπτεία που επιβραδύνει
την πρόοδο του έργου και γ. μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης σε περιοχές
του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η ειδική δήλωση δεν έγινε αποδεκτή από την
Περιφέρεια Αττικής.

Η Ανάδοχος υπέβαλε ένσταση ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων ζητώντας
μεταξύ άλλων και την ακύρωση της απόφασης απόρριψης της ειδικής δήλωσης διακοπής
εργασιών. Η ένσταση συζητήθηκε σε 3 διαφορετικές συνεδριάσεις (τελευταία στις
22/12/2020). Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων εξέδωσε μια απορριπτική εισήγηση σχετικά με
την ένσταση της Αναδόχου κατά πλειοψηφία. Αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης. Επιπλέον, η Ανάδοχος στις 6/11/2020 υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης για θετική
ζημία. Από τις 12 Αυγούστου 2020 οι εργασίες του έργου δεν έχουν προχωρήσει.

Προεγκρίσεις και πληρωμές στην Ανάδοχο
Κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου αναφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια
Αττικής) ενέκρινε πληρωμή 89.928,37 ευρώ για τη μετεγκατάσταση τμήματος περίπου 450 μ.
αγωγών αποχέτευσης μαζί με τα φρεάτιά τους στην οδό Θεσσαλονίκης.
Μέχρι τον Αύγουστο του 2020 έχει καταβληθεί στην Ανάδοχο συνολικό ποσό 470.980,37
ευρώ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Η επικοινωνία μεταξύ του Ανεξάρτητου Παρατηρητή (ΑΠ) και της Αναθέτουσας Αρχής
(Περιφέρεια Αττικής) για τις ανάγκες της 3ης Έκθεσης Παρακολούθησης, διεξήχθη ομαλά
παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία COVID-19.
Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η Ανάδοχος δεν απάντησε σε αιτήματα προσκόμισης
πληροφοριών που υπέβαλε ο ΑΠ ούτε για τις ανάγκες σύνταξης της 2ης και 3ης Έκθεσης
Παρακολούθησης. Ωστόσο, η Ανάδοχος επικοινώνησε με τον ΑΠ μετά την κοινοποίηση της
τελικής 3ης έκθεσης και επέδειξε προθυμία για συνεργασία παρέχοντας πληροφορίες &
σχετικά έγγραφα. Επιπρόσθετα, η Ανάδοχος επικαλέστηκε τις εκθέσεις του ΑΠ κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της ένστασής του κατά της απορριπτικής απόφασης της
Αναθέτουσας επί του ειδικού αιτήματος διακοπής εργασιών ενώπιον του Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων.
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, αρκετοί περιορισμοί παρέμειναν σε ισχύ
(εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων ανέστειλαν τη λειτουργία τους για δύο μήνες,
χώροι θεαμάτων και δημοσίων συναθροίσεων (π.χ. θέατρα, κινηματογράφοι κ.α.]
παραμένουν κλειστά, δια ζώσης συνέδρια, σεμινάρια και συναντήσεις έχουν απαγορευτεί. Η
τηλεργασία συστήνεται αυστηρά από τις επίσημες αρχές ενώ πολλές ιδιωτικές εταιρείες
ανέστειλαν τη λειτουργία τους με εντολή της κυβέρνησης. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα
εφάρμοσαν κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης για το προσωπικό, πολλοί από τους
οποίους ήταν σε ειδική άδεια και εναλλασσόμενη εργασία. Η κυβέρνηση επέβαλε, επίσης,
σημαντικούς περιορισμούς σε όλες τις μεταφορές και μετακινήσεις που δεν κρίνονταν
απολύτως απαραίτητες σε ολόκληρη τη χώρα.
Α/ Δράσεις Επικοινωνίας & Προώθησης του προγράμματος
Κατά την περίοδο αναφοράς (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020) η Έκθεση Παρακολούθησης
κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω:
α) Έκδοσης δύο (2) ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) Ιούλιο και Νοέμβριο
2020 με αφορμή και κεντρικό θέμα τη 2η και 3η Έκθεση Παρακολούθησης του Ανεξάρτητου

Παρατηρητή (2nd & 3rd Monitoring Report) αντίστοιχα, και άλλα νέα γύρω από το
πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
β) Άρθρο γνώμης του Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος που δημοσιεύτηκε στη
«Huffington Post Greece» με θέμα τη σημασία των «καθαρών» δημοσίων συμβάσεων στο
πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 και τα Ταμεία Ανάκαμψης
(Οκτώβριος 2020)

.
γ) Δελτίο Τύπου με τις επίσημες παρατηρήσεις και προτάσεις που υποβλήθηκαν – στο
πλαίσιο πρωτοβουλιών συνηγορίας (advocacy) του προγράμματος- στη δημόσια
διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (Δεκέμβριος 2020).

δ) Αναρτήσεις και ενημερώσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (fb, twitter, LinkedIn).
Καθ 'όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου αναφοράς η επίσημη ιστοσελίδα του
προγράμματος (www.integritypact.gr) παρακολουθούσε την πρόοδο του έργου με σχετικές
αναρτήσεις (3.715 προβολές σελίδας κατά την περίοδο αναφοράς).
Β/ Κοινωνική υπευθυνότητα
Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι παρουσιάσεις/συναντήσεις με τοπικές
κοινότητες/ωφελούμενους, νεανικά κοινά (φοιτητές και μαθητές) και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς έχουν αναβληθεί για την επόμενη περίοδο αναφοράς (υπό εξέταση
η δυνατότητα διαδικτυακής διοργάνωσής τους με βάση τις επικρατούσες συνθήκες).
Γ/ Δράσεις συνηγορίας (advocacy)

α) Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ-Ε) συνυπέγραψε μια Κοινή Δήλωση μαζί με 27 οργανώσεις
της Κοινωνίας των Πολιτών που απευθυνόταν στους Ευρωπαίους ηγέτες (επ’ αφορμή της
Συνόδου Κορυφής) σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (MMF ’21-’27)
και την ανάκτηση κεφαλαίων τονίζοντας σχετικά τη σημασία των «καθαρών» δημοσίων
συμβάσεων. Η κοινή δήλωση απεστάλη και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.
β) Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση
και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την
τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Σε ένα πόνημα 192 συνολικά άρθρων,
οι παρατηρήσεις και προτάσεις της ΔΔ-Ε επικεντρώθηκαν σε εκείνα που άπτονται θεμάτων
διαφάνειας και λογοδοσίας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος, το χρόνο και την ποιότητα
των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη μέσω των δημοσίων
συμβάσεων. Οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις που κοινοποιήθηκαν, επίσης, στον αρμόδιο
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αφορούν τις άμεσες εκχωρήσεις, τις ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές, τη δημοσίευση δεδομένων μόνο για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη από 2.500 ευρώ, και τους όρους αποκλεισμού ενός υποψήφιου αναδόχου από
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ιδιαίτερα σημαντικά εγκλήματα, όπως η δωροδοκία
και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι θέσεις της ΔΔ-Ε
δημοσιοποιήθηκαν ευρέως μέσω της αποστολής σχετικού Δελτίου Τύπου σε ΜΜΕ και
δημοσιογράφους με σχετικό ενδιαφέρον καθώς και αναρτήσεις στα επίσημα κανάλια
κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης.

NARRATIVE REPORT FOR THE PERIOD July-December 2020

A.Monitoring activities (incl. any monitoring reports published, cooperation with CA and
contractor etc.)
Transparency International Greece continued the monitoring activities covering the period
after the beginning of construction works (17/3/2020). In July 2020 the 2nd Monitoring Report
(MR) was published based on the review of official documents and on-site visits to the offices
of the CA. The main findings of the 2nd MR were included in the Narrative Report for the
reporting period JAN-JUL 2020.
In November 2020 the 3rd Monitoring Report was published based on the review of official
documents and on-site visits to the offices of the CA. The report covers a time period of 5 ½
months up to August 31st 2020.
The main findings from this monitoring period fall under two (2) thematic areas:
a.
Progress of works and its effect on the timetable for project implementation.
b.
Pre-approvals and payments to the Contractor

Timetable for the project implementation: progress, obstacles and delays

The report highlighted that although 17.5 out of the 30 months foreseen in the contract
have passed, no stormwater pipelines have been constructed or placed for any of the
Networks S1 and S2 in both Municipalities aiming to provide flood protection. By the end of
August 2020, the Contractor carried out exploratory excavations, and proceeded to relocate
450 m. of existing sewer pipes, out of 1,480 m.in total, that is expected to be relocated in a
specific street {Subnetwork for S2} -which corresponds to about only 30% of the execution of
the specific task. In the rest of the sub-network of S2, additional utilities networks (gas
pipelines, etc.) have been identified as obstructing the route of the flood protection pipelines
but their relocation must be done in coordination with the respective actors
In the Independent Monitor’s (ΙΜ) view, the complete settlement of the pending relocation
of all utilities networks is crucial for the smooth progress of the project. There is a high
possibility for delays in construction works, as the relocations may require additional actions
(i.e. need for complementary studies, approval of additional finance, etc.), which could lead
to the suspension of works for an unknown period of time.
The implementation of the road plan in areas within the Municipality of Nikaia - Ag. Ioannis
Rentis, is still pending. This delay puts at serious risk both the compliance with the contractual
deadline for the completion of the project as well as the implementation of the project itself,
as mentioned in a previous report by the Independent Monitor (March 2020). This is a very
serious issue, as in case the necessary procedures for the expropriation of properties are not
previously completed the construction works cannot start in specific areas. The site of the
above roads is very crucial for the implementation of the project, as it is located very close to
the proposed outlet location of Network S1 to the recipient – which is where flood protection
projects start from. Therefore, the construction of the whole Network S1 cannot begin unless
the issue is resolved immediately. The Municipality of Nikaia-Aghios Ioannis Rentis, who is
responsible for the implementation of the road plan, submitted an estimated time frame of
10-12 months, for the completion of the relevant procedures; implying as a result another
significant project delay. In addition, the Municipality set as a prerequisite that the procedures
will be fully financed by the Operational Program "Attiki 2014-2020", i.e. by European
resources. In this regard, communications commenced between the Municipality of Nikaia Aghios Ioannis Rentis and the Contracting and Managing Authority respectively - focused on
the submission of the required documentation for the funding request to move forward- that
spread for a number of months.
It should be pointed out that even if the expropriation activities are funded by the European
resources, a long, multi-level process should be followed; this process includes the
preparation of a relevant technical study by the Municipality of Nikaia - Aghios Ioannis - Rentis,
the drafting of the tender documents, the final process for the accession to the NSRF, the
conduction of the public contest, the handling of potential objections, and finally the
execution and completion of this sub-project. Evidently, the required time for the completion
of all the above actions, will far exceed the current contractual deadline set for 28/9/2021.
Therefore, it becomes clear that there are serious delays and risks for the full completion of a
significant part of the project. At the same time, this issue highlights the importance and
undeniable need for putting in place effective coordinating and monitoring mechanisms that
concern other –than the already involved actors; and that is because even if they are not
directly engaged in the execution of the public contract, as main parties of it, they interfere
in the procedure since their actions stand often as a precondition for the execution of the

contract and thus may impede, jeopardize or cancel - even partially - its implementation. This
prevents essentially the delivery of an integrated project or the provision of goods and
services that would meet a significant need or improve the quality of life for the citizens.
On August 12, 2020, the Contractor submitted a special declaration for the cessation of all
the works of the project to Attica Region (Contracting Authority), under the justification that
a number of problems had been identified as regards to: a. utilities networks and inability of
communication with the responsible services for their transfer, b. archaeological works that
slowed down the progress of the project and c. non- completion of the expropriation activities
of areas in the Municipality of Nikaia -Aghios Ioannis Rentis. The special declaration was not
accepted by Attica Region.
The Contractor filed an objection with the Minister of Transport and Networks requesting the
annulment of the rejection decision. The objection was discussed in 3 different meetings (final
on 22/12/2020). The Public Works Council issued a rejective opinion regarding the
Contractor's objection by majority. The issuance of the relevant ministerial decision is
expected. In addition, the Contractor on 6/11/2020 filed a notice for compensation for actual
loss. Since August 12, 2020 the works of the project remain halted.

Pre-approvals and payments to the Contractor
During the reporting period the CA approved a payment of € 89,928.37 concerning the
relocation of a section of approximately 450m of sewer culverts with their respective
manholes on Thessaloniki Street.
Until August 2020 a total of € 470.980,37 has been paid to the contractor.

RESPONSE TO THE INDEPENDENT MONITOR'S REQUESTS
The communication between the Independent Monitor (IM) and the Contracting Authority
(Attica Region) for the needs of the 3rd Monitoring Report (MR), ran smoothly remaining in
practice unprohibited by the special conditions created by the COVID-19 pandemic.
It should be noted that the Contractor did not respond to information requests addressed by
the IM, either for the previous (2nd) or the latest Report (3rd). However, the Contractor
reached out to the IM after the final draft of the 3rd MR and displayed a willingness for
cooperation by providing information/documentation. In addition to this, the Contractor also
invoked the IM’s reports during the proceedings before the Public Works Council.
As a result of the COVID-19 pandemic outbreak several restrictions remained active
nationwide (i.e. educational institutions of all levels suspended operation for a 2-month
period, community gathering spaces and public spaces [i.e. theatres, cinemas etc] remain
closed, conferences/meetings/seminars/ trainings not allowed). “Work from home” is
strongly recommended by official authorities and many private companies suspended their
operation by order of the government. Public sector agencies applied rules for social
distancing for staff, many of which were on special leave, and work rotation. Government also
re-imposed significant restrictions on all non-essential transport and movement across the
country.

Α/Communication & promotion activities

During the reporting period (JUL-DEC2020) the IP was promoted to relevant stakeholders
through:
a)
Circulation of 2 newsletters dedicated to the 2nd an 3rd MR and European updates to
interested stakeholders (July and November 2020)
b) Opinion article by the Chair of TI-Greece published on the Greek service of the international
news aggregator and blog platform “Huffington Post Greece”; the article highlighted the
importance of clean contracting for MFF ’21-’27 & recovery funds (October 2020)
c)
Press Statement on the official observations and proposals submitted-as part of the
IP advocacy work- to the public consultation for the new public procurement draft law.
(December 2020).
d) Social Media activity (fb, twitter, LinkedIn)
Throughout the reporting period the project website (www.integritypact.gr) was following the
project’s progress (3,715 page views during the reporting period).
B/Social accountability work (working with affected communities)
Due to the COVID-19 pandemic, presentations/meetings with affected communities, youth
audiences (university + high school students) and other stakeholders have been postponed
for the next reporting period (examine the possibility to organize them online depending on
the situation).
C/Advocacy
a) TI Greece co-signed a Joint Statement of 27 CSOs to European leaders (Summit Meeting)
on MFF ’21-’27 & recovery funds-importance of clean contracting. The Joint Statement was
also addressed to the State Secretary to the Prime Minister.
b) Participation at the public consultation regarding the Draft Law on the reform and
modernization of the institutional framework of public procurement, as well as the
amendment of the existing legislative framework. In a total of 192 articles, TI-GR's remarks
focused on those that address issues of transparency and accountability, having a significant
impact on the cost, time and quality of works, goods or services offered to the citizen through
the execution of a public contract. The remarks and recommendations that were also
communicated to the competent Minister of Development & Investment, concern the direct
assignments, the unusually low bids, the publication of data only for contracts with an
estimated value higher than 2,500 euros, and the conditions for exclusion of a candidate
contractor from process of concluding a contract for particularly important crimes, such as
bribery and money laundering. The positioning of TI-GR was also widely publicized through a
press statement and the chapter’s official social media channels.

