
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Α. Παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου 
  
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) συνέχισε τις δραστηριότητες παρακολούθησης του 

έργου και δημοσίευσε την 4η Έκθεση Παρακολούθησης (12/3/2021) η οποία καλύπτει 

την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021. Η Έκθεση πέρα από την ιστοσελίδα 

του προγράμματος αναρτήθηκε και στους ιστοτόπους της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) και 

της ΕΥΔΕΠ. Ένα από τα κύρια σημεία που αναδείχθηκαν στην Έκθεση ήταν ότι σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως τις αρχές Ιανουαρίου 2021 έπρεπε να έχει 

ολοκληρωθεί το 50% όλων των σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και για 

τους δύο Συλλέκτες (1 και 2) στους δήμους Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου-

Ταύρου, αντίστοιχα. Ωστόσο, 21 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης και 9 μήνες 

πριν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωσή της, μόνο ένα μικρό ποσοστό των 

προπαρασκευαστικών εργασιών (μεταφορές δικτύων κοινής ωφελείας και διερευνητικές 

τομές) έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν κατασκευαστεί ούτε τοποθετηθεί αντιπλημμυρικοί 

αγωγοί. Ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής τόνισε και πάλι τα επίμονα προβλήματα που 

εμποδίζουν την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

Στις 5 Ιανουαρίου 2021 η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης - ως 

συνέπεια της διακοπής των εργασιών που είχε επικαλεστεί. Στις 7 Ιανουαρίου 2021 η 

Ανάδοχος υπέβαλε δεύτερο αίτημα διάλυσης της σύμβασης (παραιτούμενη ταυτόχρονα 

από το πρώτο). Στις 2 Μαρτίου 2021 η ΑΑ απέρριψε το αίτημα που υποβλήθηκε στις 5 

Ιανουαρίου 2021 (το 1ο). Κατόπιν αυτού, η Ανάδοχος προχώρησε στις 16 Μαρτίου 2021 

στην υποβολή αίτησης για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του μέχρι τώρα έργου, 

ισχυριζόμενη ότι η σύμβαση του έργου διαλύθηκε αυτοδίκαια αφού η ΑΑ δεν απάντησε 

στο δεύτερο (και σε ισχύ) αίτημα διάλυσης της σύμβασης εντός 2 μηνών, όπως 

προβλέπει ο νόμος. Η ΑΑ απέρριψε το αίτημα αυθημερόν και η Ανάδοχος υπέβαλε 

ένσταση επί της απόρριψης του αιτήματός της ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. Επίσης, η Ανάδοχος άσκησε και διοικητική προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου για την 1η ένσταση (διακοπή εργασιών/Αύγουστος 2021) μετά τη 

σιωπηρή απόρριψή της (η μη έκδοση της υπουργικής απόφασης εντός 3 μηνών 

συνεπάγεται σιωπηρή απόρριψη). 

 

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έκανε δεκτές και τις δύο αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν από την Ανάδοχο (υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για διακοπή 

εργασιών – 24/5/21 – και για διάλυση της σύμβασης-8/6/21). Η Ανάδοχος περιέλαβε 

τμήματα των εκθέσεων παρακολούθησης του ΑΠ για να υποστηρίξει και τους δύο 

ισχυρισμούς. Η αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στις Υπουργικές Αποφάσεις κάνει λόγο 

για α) ανυπέρβλητα προβλήματα εκτέλεσης της σύμβασης – πιο συγκεκριμένα, η 

Ανάδοχος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέτωπα εργασίας για να προχωρήσει ομαλά στην 

ολοκλήρωση του έργου, λόγω διαφόρων και πολλαπλών προβλημάτων σχετικά με την 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων, τη μεγάλη καθυστέρηση στην 

απομάκρυνση των δικτύων κοινής ωφελείας, τις ελλείψεις στις τεχνικές μελέτες του 

έργου (θέματα που έθεσε ο ΑΠ σε όλες τις εκθέσεις του) καθώς και την ανάγκη 

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και β) αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης αφού 

https://integritypact.gr/wp-content/uploads/2021/03/4th-MONITORING-REPORT.pdf
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38873:dimosiefsi-4is-ekthesis-aneksartitou-paratiriti-tou-ergou-kataskevi-diktyou-omvrion-se-perioxes-ton-dimon-nikaias-ag-ioanni-renti-kai-mosxatou-tayrou&catid=548&Itemid=865
https://www.pepattikis.gr/all/4i-ekthesi-toy-anexartitoy-paratiriti-diethni-diafaneia-elladas-dde-gia-to-ergo-kataskeyi-diktyoy-omvrion-se-perioches-ton-dimon-nikaias-ag-ioannoy-renti-kai-moschatoy-tayroy/


 
 
η ΑΑ δεν απάντησε στο εν ισχύ αίτημα που υποβλήθηκε στις 7/1/2021 από την 

Ανάδοχο εντός 2 μηνών, όπως προβλέπει ο νόμος. 

 

 

Μετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, η ΑΑ θα προχωρήσει στη λύση της 

σύμβασης με τον νυν Ανάδοχο και θα καλέσει τους υπόλοιπους πλειοδότες (με σειρά 

υποβολής προσφορών) να αποδεχτούν και να υπογράψουν νέα σύμβαση. Εάν αυτή η 

διαδικασία δεν είναι επιτυχής, το έργο θα δημοπρατηθεί εκ νέου. Η ΑΑ έχει διαβεβαιωθεί 

από την ΕΥΔΕΠ ότι το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το επόμενο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. Στο μεταξύ, η ΑΑ συνεχίζει με την υλοποίηση και των άλλων υποέργων 

(υποστηρικτικών) που περιλαμβάνονται στην ίδια χρηματοδοτική απόφαση - μεταφορά 

δικτύων κοινής ωφέλειας, αρχαιολογία. Από την πλευρά της, η ΕΥΔΕΠ θα προσθέσει 

επίσης ένα ακόμη υποέργο για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων εντός περιοχών 

του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ένα από τα βασικά ζητήματα για τη μη 

ολοκλήρωση της τρέχουσας σύμβασης που επισήμανε ο ΑΠ από την πρώτη Έκθεση 

Παρακολούθησης). 

Ο ΑΠ θα παρακολουθήσει τη διαδικασία για τη λύση της σύμβασης και θα εκδώσει 5η και 

τελευταία Έκθεση μετά τον Σεπτέμβριο του 2021. 

 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

 

Η επικοινωνία μεταξύ του ΑΠ και της ΑΑ (Περιφέρεια Αττικής) διεξήχθη ομαλά. Η 

Αναθέτουσα απέστειλε στον ΑΠ ενημερωτικά σημειώματα και συνοδευτικά έγγραφα ανά 

δίμηνο. 

Η Ανάδοχος ανταποκρίθηκε σε αιτήματα του ΑΠ για παροχή πληροφοριών. 

 

Β. Δράσεις Επικοινωνίας & Προώθησης του προγράμματος 
i) Προώθηση της 4ης Έκθεσης Παρακολούθησης μέσα από αναρτήσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με αρκετά καλή ανταπόκριση και αποστολή 5ου ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του έργου σε μια ευρεία ομάδα στοχευμένων επαφών 

(αρχές, οργανισμούς κ.λπ.) με σκοπό την παρουσίαση της προόδου του ΣΑ στην Ελλάδα 

και την ανάδειξη άρθρων, δράσεων και εξελίξεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ii) Δημοσίευση άρθρου του τεχνικού συμβούλου του έργου σχετικά με τις διαχρονικές 

παθογένειες δημοσίων κατασκευαστικών έργων και προτάσεις για την αντιμετώπισή 

τους. Το άρθρο  φιλοξενήθηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο ειδήσεων για κατασκευές και 

δημόσια έργα www.ypodomes.gr (Διαθέσιμο εδώ) {28/3/2021}. 

iii) Προώθηση της συμμετοχής στην Επιτροπή της Βουλής για τον νέο νόμο για τις 

δημόσιες συμβάσεις μέσω social media και σχετικού newsletter. Η συμμετοχή της ΔΔ-Ε 

στην κοινοβουλευτική επιτροπή αναφέρθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης και έχει 

αναδειχθεί και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της. 

iv) Διαφημιστικό υλικό για το ΣΑ στο KPMG Compliance Conference {20/5/2021}. 

v) Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο ACFE Greece «How to Cure Procurement Fraud» για 

την παρουσίαση του εργαλείου ΣΑ που είναι διαθέσιμη εδώ από 1:26:10 έως 1:41:00 

{10/6/2021} 

vi) Δημοσίευση άρθρου του Συντονιστή Καινοτομίας και Εκμάθησης σχετικά με τη 

σημασία των ανοιχτών δεδομένων στις δημόσιες συμβάσεις και την παρουσίαση της νέας 

πλατφόρμας API που φιλοξενείται στο www.huffingtonpost.gr (Διαθέσιμο εδώ) 

{30/6/2021}. 

 

 
Γ. Κοινωνική υπευθυνότητα 
 
i) Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι παρουσιάσεις/συναντήσεις με τοπικές 

κοινότητες/ωφελούμενους, νεανικά κοινά (φοιτητές και μαθητές) και άλλους 

https://ypodomes.com/dimosia-katskeyastika-erga-diachronikes-pathogeneies-kai-protaseis-antimetopisis/
https://www.youtube.com/watch?v=uRrxGnOmubU
https://www.huffingtonpost.gr/entry/diethnes-diafaneia-ellas-ta-anoichta-dedomena-stis-demosies-semvaneis-eper-toe-polite_gr_60dc4f07e4b0d3e35f9b2761?xa&fbclid=IwAR2QegEu2olI0U8dGIvLvV3zNL0bxedZwqmK5B8imKSp0wjaE6xj8Vtbq0s


 
 
ενδιαφερόμενους φορείς έχουν αναβληθεί. H ΔΔ-Ε εργάζεται πάνω σε ένα προωθητικό 

(animation) βίντεο για νέους. Το βίντεο, το οποίο θα απεικονίζει τη σημασία της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες συμβάσεις και θα παρουσιάζει το ΣΑ ως 

βέλτιστη πρακτική, σχεδιάζεται να διαδοθεί σε σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2021. 

(εξετάζεται ότι θα σταλεί μαζί με το παιχνίδι που ετοιμάζει η ΔΔ). 

 

ii) Επίσημη έναρξη λειτουργίας νέας πλατφόρμας API για κατασκευαστικά έργα που 

χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 {30/6/2021}. 

Η πλατφόρμα πέρα από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα 

ANAPTYXI.gov.gr του Υπουργείου Οικονομίας (εγκεκριμένος προϋπολογισμός, δαπάνες, 

περιγραφή κ.λπ.) προσφέρει τη δυνατότητας εύρεσης και επιπλέον υλικού 

(προϋπολογισμοί διαγωνισμών, κριτήρια ανάθεσης, εκπτώσεις διαγωνιζομένων). Σχετικό 

Δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ και άρθρο γνώμης από τον συντονιστή Εκμάθησης και 

Καινοτομίας του έργου διαθέσιμο εδώ. 

 

 

Δ. Δράσεις συνηγορίας (advocacy) 
 
i) Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της ΔΔ-Ε για το Σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση και 

τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, που κατατέθηκαν 

κατά τη δημόσια διαβούλευση (ΔΕΚ 2020), αναφέρθηκαν σε διάφορα άρθρα ενώ τα 

επικαλέστηκαν και μέλη της Βουλής κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης 

για την ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημόσιου Διαλόγου, που πραγματοποιήθηκε 

με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού {25/2/2021}. 

 

ii) Η ΔΔ-Ε ήταν η μία από τις 2 μόνο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 

κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και 

Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων {την 

1/3/2021} όπου συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό, την Απλοποίηση 

και τη Μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Άλλοι 

προσκεκλημένοι προέρχονταν από αρμόδια ιδρύματα, φορείς εκπροσώπησης 

κατασκευαστικών εταιρειών, ενώσεις εργαζομένων αναθετουσών αρχών, επικεφαλής 

τοπικών διοικήσεων κ.λπ. Η πρόσκληση προήλθε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της 

ΔΔ-Ε στη δημόσια διαβούλευση για το κρίσιμο νομοσχέδιο ως δράση συνηγορίας στο 

πλαίσιο του προγράμματος. Η συνάντηση μεταδόθηκε και από το τηλεοπτικό κανάλι της 

Βουλής (διαθέσιμο εδώ στις 2:47-2:52). H τοποθέτηση της ΔΔ-Ε επικεντρώθηκε: i) σε 

προβληματικές διατάξεις του νομοσχεδίου, σε επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, 

δηλαδή στην αύξηση του ορίου απευθείας ανάθεσης από 20.000 ευρώ σήμερα σε 30.000 

ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες και σε 60.000 ευρώ για έργα, ii) στην αύξηση του 

ορίου των συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται στοιχεία και δημοσιεύονται στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από τα σημερινά 

1.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ, που διευρύνει τη γκρίζα ζώνη των συμβάσεων για τις οποίες 

δεν παρέχονται πληροφορίες, iii)  στην προβλεπόμενη δυνατότητα επίβλεψης έργων από 

ιδιωτικούς φορείς, η οποία πέραν της μεταβίβασης τόσο σοβαρής ευθύνης από τις αρχές, 

κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς ο νόμος προβλέπει ότι ο εποπτικός φορέας θα επιλέγεται 

από τον ίδιο τον Ανάδοχο ενώ ο ίδιος θα είναι υπόχρεος και για την καταβολή της αμοιβής 

του· Αυτή η τελευταία διάταξη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στρεβλώσεων, 

σύγκρουσης συμφερόντων και συμπαιγνίας που μπορεί να καταλήξουν εις βάρος τόσο 

του έργου που εκτελείται όσο και των δημοσίων πόρων που διατίθενται για αυτό. 

 

iii) Με πρωτοβουλία της ΔΔ-Ε εννέα (9) οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

απηύθυναν επιστολή στον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

{14/4/2021} εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι η Ελλάδα απέτυχε να 

εκπληρώσει τα πρότυπα δημόσιας συμμετοχής κατά το σχεδιασμό του 4ου Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης και το γεγονός ότι η Ελλάδα τέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης 

από τη Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership), 

https://integritypact.gr/2021/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/diethnes-diafaneia-ellas-ta-anoichta-dedomena-stis-demosies-semvaneis-eper-toe-polite_gr_60dc4f07e4b0d3e35f9b2761
https://www.lawandorder.gr/Article/114253/politiki/gennimata-apolutos-katadikasteo-to-ndpaiderastes-edose-to-kalutero-sosibio-stin-kubernisi
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#54345fd5-3a15-4d38-a79a-acde018215e1
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/Greece_Under-Review-Letter_February2021.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/Greece_Under-Review-Letter_February2021.pdf


 
 
 

iv) Εκδήλωση με θέμα «Ο νέος θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα: μια πρωτοποριακή 

μεταρρύθμιση για την αποτελεσματικότερη προστασία του προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», που διοργανώθηκε από ην ΔΔ-Ε και το ACFE Greece Chapter 

{10/5/2021}. 

 

v) Δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης του οδηγού «Διασφάλιση των επενδύσεων που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με Συμφώνα Ακεραιότητας» στον ιστότοπο 

integritypact.gr {31/5/2021}. 

 

vi) Συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την προσθήκη 

Ρήτρας και Δήλωσης Ακεραιότητας στα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών (σε ισχύ έως την 1η 

Ιουνίου 2021). Η δέσμευση ακεραιότητας είναι διαθέσιμη εδώ. Η σχετική προσθήκη 

αφορά συμβάσεις που συνάπτονται με ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), άνω και κάτω των ορίων. 

Ενδεικτικά, μεταξύ των όρων που πρότεινε η ΔΔ-Ε και έγιναν δεκτοί ως επί το πλείστον 

από την ΕΑΑΔΗΣΥ, είναι αυτοί που αναφέρονται σε ρητή δήλωση του αναδόχου ότι δεν 

είχε καμία εσωτερική πληροφόρηση πέραν αυτών που προέκυψαν από τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες και τα έγγραφα της σύμβασης, τη δέσμευσή του για αποφυγή 

πληρωμών και διευκολύνσεων που σχετίζονται με τη σύμβαση και τη διαδικασία 

ανάθεσης, τη ρητή δήλωσή του για αποφυγή οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων 

που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση της αναθέτουσας αρχής ή/και να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις της, καθώς και τη ρητή υποχρέωση ανάληψης υποχρέωσης 

να δηλώσει ανά πάσα στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οποιαδήποτε 

σύγκρουση συμφερόντων (ακόμη και πιθανή) προκύπτει μεταξύ ενός εκτεταμένου 

κύκλου προσώπων των εμπλεκομένων μερών. Επιπλέον, η ρητή πρόβλεψη της 

δυνατότητας της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση σε 

περίπτωση αποδεδειγμένης παραβίασης της δέσμευσης ακεραιότητας -ακόμα και αν σε 

αυτό το στάδιο η υιοθέτηση της καλής πρακτικής από τις αρμόδιες αρχές παραμένει 

προαιρετική- ενισχύει ενεργά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των φαινομένων 

διαφθοράς και κακοδιαχείρισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (1 Ιουνίου 2021). 

 

vii) Συμμετοχή σε διμερείς συναντήσεις με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 (15/6/2021-σε εξέλιξη) 

 
 

 
 

INTEGRITY PACT 
 

NARRATIVE REPORT 
for the period January-June 2021 

 
 

A. Monitoring activities (incl. any monitoring reports published, cooperation with CA 
and contractor etc.) 
 

TI GR continued monitoring activities and published the 4th monitoring report (on 

12/3/2021) covering a period from September 2020 to Jan2021.The MR is also posted 

on the CA’s and MA’s websites.  Findings included that according to the approved time 

https://integritypact.gr/ekdoseis/
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/17-c-protypa/622-anartisi-epikairopoiimenon-tefchon-diakiryxeon-promitheion-kai-ypiresion-version-20210608
https://integritypact.gr/wp-content/uploads/2021/03/4th-MONITORING-REPORT.pdf
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38873:dimosiefsi-4is-ekthesis-aneksartitou-paratiriti-tou-ergou-kataskevi-diktyou-omvrion-se-perioxes-ton-dimon-nikaias-ag-ioanni-renti-kai-mosxatou-tayrou&catid=548&Itemid=865
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schedule by the beginning of January 2021 50% of all important flood protection 

network works should have been completed, for both Collectors 1 & 2 in the 

municipalities of Nikaia-Agios Ioannis Rentis and Moschato-Tavros, respectively. 

However, 21 months after the signature of the Contract and 9 months before its 

foreseen completion, only a small percentage of preparatory works (utilities networks’ 

transfers and exploratory sections) have been completed. No flood protection pipelines 

have been constructed or laid in place. The IM again highlighted the persistent problems 

impeding the execution of the contract. 

 

On January 5th, 2021 the Contractor filled a request for the termination of the 

contract - as a consequence of the cessation of works they invoked. On January 7th, 

2021 the Contractor filled a second request for termination of the contract 

(resigning at the same time from the first one). On March 2, 2021 the CA rejected the 

request submitted on January 5th 2021 (the 1st one). Following this, the Contractor on 

March 16, 2021 proceeded to file a request for the temporary and final acceptance 

of the project so far, claiming that the project contract was automatically terminated 

since the CA did not respond to the second (and in force) request for termination of 

contract within 2 months, as foreseen by law. The CA rejected the request on the same 

day and the Contractor submitted an objection on the rejection of its request 

before the Ministry of Infrastructure and Transport. The Contractor also filled an 

administrative appeal before the Administrative Court of Appeals for the 1st objection 

(cessation of works) after its implicit rejection (non-issuance of the ministerial decision 

within 3 months implies tacit rejection).  

 

The Ministry of Infrastructure and Transport accepted both claims filled by the 

Contractor (ministerial decisions issued for the cessation of works – 24/5/21 - and for 

the dissolution of the contract-8/6/21). The Contractor included sections of the 

Independent Monitor’s monitoring reports to support both claims. The grounds for the 

Ministerial Decisions speak for a)  insurmountable problems concerning the execution 

of the contract – more specifically, the contractor does not have the necessary fronts 

of work in order to proceed smoothly to the completion of the project, due to various 

and multiple problems, concerning the delay in the completion of the expropriations, 

the long delay in the removal of utilities networks, the shortcomings in the project 

technical studies as well as the need to modify the road plan (issues raised by the IM 

in all MRs) and b) automatic termination of the contract since the CA did not respond 

to the in force termination request filled on 7/1/2021 by the Contractor within 2 months, 

as foreseen by law. 

 

Following the Ministerial Decisions, the CA will move forward with the termination of 

the contract with the current Contractor and will invite the remaining bidders (in bidding 

order) to accept and sign a new contract. If that process is not successful the project 

will be re-tendered.  

The CA has been reassured by the MA that the project can be financed by the next 

operational program. In the meantime, the CA continues with the implementation of 

the other sub-projects (supporting) included in the same financing decision - transfer 

of utility networks, archaeology. From its side, the MA will also be adding another 

subproject on the completion of expropriation activities within areas of the Municipality 

of Nikaia -Aghios Ioannis Rentis (one of the main issues for the non-completion of the 

current contract highlighted by the IM since the first MR). 

The IM will follow the process for the termination of the contract and issue a 5th and 

final MR in September 2021. 

 

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 MRs ran smoothly. Bi-monthly notes and 

supporting documentation were shared by the CA.  

The Contractor responded to the IM’s requests for information accordingly. 

 

 B. Communication & promotional activities 

i) The 4th MR was shared on social media with a pretty good response while the 

project’s 5th e-newsletter was shared with a wide pool of targeted contacts (authorities, 

organizations etc) highlighting the progress of the IP in Greece, while hosting other 

public procurement related articles, activities and developments at national and 

European level.  

ii) An article by the technical advisor of the project on timeless pathogenies of public 

construction projects and suggestions for addressing them was hosted at the online 

news website for constructions and public works www.ypodomes.gr  (Available in GR 

here) {28/3/2021}. 

iii) Promotion of the participation at Parliamentary Committee for the new law on PP 

through social media and relevant newsletter. TI-GR’s participation to the parliamentary 

committee was mentioned in several media outlets and has been advertised through 

TI-GR social media channels. 

iv) Promotional material for IP included at the KPMG Compliance Conference booth 

{20/5/2021}. 

v) Participation at ACFE Greece annual conference “How to Cure Procurement Fraud” 

to present the IP tool recording available here from 1:26:10 to 1:41:00 {10/6/2021}- 

vi) Publication of an article by the Innovation and Learning Coordinator on the 

importance of open data on pp and the launch of the new API platform hosted on 

www.huffingtonpost.gr (Available in GR here) {30/6/2021}.  

 
 

C. Social accountability work (working with affected communities) 
 

i) Due to the COVID-19 pandemic, presentations/meetings with affected communities, 

youth audiences (university + high school students) and other stakeholders have been 

revoked. TI GR is working on a promo (animation) video for youth. The video, which 

depicts the importance of transparency and accountability in public procurement and 

presents IP as a best practice is planned to be disseminated to high schools in 

September 2021. (it is examined to be sent out along with the game being prepared by 

TI-I & TI-S).  

 

ii) Official launch of a new API platform on construction projects financed by the 

Operational Programme Attica 2014-2020 {30/6/2021}. 

The platform includes information from the ANAPTYXI.gov.gr website of the Ministry of 

Economy (approved budget, spending, description etc.) supplemented with further 

information (tender budgets, award criteria, bidders’ discounts). Press release available 

here in GR, and opinion article by the Learning and Innovation coordinator of the project 

available here in GR. 

 
 

D. Advocacy 
 

i) TI Greece’s remarks and comments on the Draft Law on the reform and 

modernization of the institutional framework of public procurement, which were 

submitted during the public consultation (DEC 2020), received mentions in various 

http://www.ypodomes.gr/
https://ypodomes.com/dimosia-katskeyastika-erga-diachronikes-pathogeneies-kai-protaseis-antimetopisis/
https://www.youtube.com/watch?v=uRrxGnOmubU
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https://www.huffingtonpost.gr/entry/diethnes-diafaneia-ellas-ta-anoichta-dedomena-stis-demosies-semvaneis-eper-toe-polite_gr_60dc4f07e4b0d3e35f9b2761?xa&fbclid=IwAR2QegEu2olI0U8dGIvLvV3zNL0bxedZwqmK5B8imKSp0wjaE6xj8Vtbq0s
https://open-data.integritypact.gr/
https://integritypact.gr/2021/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/diethnes-diafaneia-ellas-ta-anoichta-dedomena-stis-demosies-semvaneis-eper-toe-polite_gr_60dc4f07e4b0d3e35f9b2761


 
 
articles and were also invoked by members of the Parliament, during the Parliamentary 

debate on the quality of Democracy and Public Dialogue, conducted on the initiative of 

the Prime Minister {25/2/2021}. 

 

ii) TI-GR was the one of only 2 civil society organizations that were invited to participate 

in the meeting of the Standing Committees of Production and Trade and National 

Defense and Foreign Affairs of the Greek Parliament {on 1/3/2021} where the Draft 

Law for the Modernization, Simplification and the Reform of the regulatory framework 

of public contracting was discussed. Other invitees originated from relevant institutions, 

construction companies' representative bodies, contracting authorities’ unions, heads 

of local governments etc. The invitation came as a result of TI-GR's participation in the 

public consultation for the crucial bill as an advocacy activity for the IP project. The 

meeting was also broadcasted by the Parliamentary TV channel (available here at 2:47-

2:52). TI-GR's positions focused on: i) problematic provisions of the bill, in terms of 

transparency and accountability, i.e. the increase of the direct assignment limit from 

the current 20,000 euros to 30,000 euros for supplies and services and to 60,000 euros 

for projects, ii) the increase of the limit of contracts for which data is collected and 

published in the Central Electronic Register of Public Procurement (KIMDIS), from the 

current 1,000 euros to 2,500 euros, which expands the grey zone of contracts for which 

no information is provided iii) the foreseen possibility for supervision of projects by 

private entities, which in addition to the transfer of such serious responsibility from the 

authorities, is considered particularly crucial as the law foresees that the supervisory 

entity will be selected by the Contractor himself while he  will also be liable for the 

payment of its remuneration; this last provision carries serious risks of distortions, 

conflicts of interest and collusion that may end up to the detriment of both the work 

performed and the public funds available for it.  

 

iii) At the initiative of TI-GR, nine (9) civil society organizations addressed a letter to 

the Minister of State and Digital Governance {14/4/2021} expressing concern about 

the fact that Greece has failed to meet the standards of public participation in the design 

of the 4th National Action Plan for Open Government and the fact that Greece was 

placed under review by the OGP Criteria & Standards Subcommittee (C&S). 

 

iv) Event on “The new EPPO institution: a ground-breaking reform to protect the 

European Union's budget more effectively”, hosted by TI GR and ACFE Greece Chapter 

{10/5/2021}. 

 

v) Publication of the GR version of the “Safeguarding EU-funded investments with 

Integrity Pacts” on the integritypact.gr website {31/5/2021}. 

 

vi) Collaboration with the Hellenic Single Public Procurement Authority for the addition 

of a Clause and Declaration of Integrity to the updated tender documents for the award 

of public contracts on the supply of goods and services (in force by June 1st 2021). The 

Integrity Commitment is available here. The relevant addition concerns contracts that 

are concluded with open procedure, through the National System of Electronic Public 

Procurement (ESIDIS), above and below the thresholds. Indicatively, among the terms 

proposed by TI-GR and accepted for the most part by HSPPA, are those mentioned in 

an explicit statement by the contractor that he had no internal information other than 

that resulting from the procedures provided and the contract documents, his 

commitment to avoid payments and facilities related to the contract and the award 

procedure, its express statement to avoid any acts or omissions that could lead to 

misleading the contracting authority and / or affect its decisions, as well as the explicit 

undertaking obligation to declare at any time throughout the duration of the contract, 

any conflict of interest (even possible) arises between an extended circle of persons of 

the parties involved. Moreover, the express provision of the Contracting Authority's 

https://www.lawandorder.gr/Article/114253/politiki/gennimata-apolutos-katadikasteo-to-ndpaiderastes-edose-to-kalutero-sosibio-stin-kubernisi
https://integritypact.gr/ekdoseis/
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/17-c-protypa/622-anartisi-epikairopoiimenon-tefchon-diakiryxeon-promitheion-kai-ypiresion-version-20210608


 
 
ability to unilaterally terminate the contract in case of proven violation of the integrity 

commitment-even if at this stage the adoption of the good practice by the CAs remains 

optional- actively strengthens efforts to combat corruption phenomena and 

mismanagement in the area of public procurement (June 1,2021). 

 

vii) Participation at initial bilateral meetings with the National Transparency Authority 

for the National Strategic Anti-Corruption Plan 2022-2025 (15/6/2021-ongoing). 

 
 


